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Co je architektura? přednáška Miroslava Šika na FSv ČVUT Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT

Martin Laryš: Ukrajina má šanci se ubránit. Ruský voják je kanonenfutr URL
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WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Martin Laryš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 06:40 , Celková návštěvnost:
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...že s tím stejně nic neuděláme. Není to pravda. Ukrajina má šanci se ubránit a každý z nás na tom může mít svůj malý podíl.
Autor je politolog na FSV  UK  ...

Slavia-Sparta! Sparťané i s Jabloncem, Plzeň ve Zlíně, City-United, Liverpool-West Ham, Neapol-AC Milán! URL
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WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 07:00 , RU / den: 5 530 , Vydavatel:
fotbal.hattrick.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,06
...FC Watford – FC Arsenal (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam ve 22.00 hodin. 15.25
(výkop 15.30): 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 – Borussia Dortmund (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 16.10
(výkop 16.15): FC Elche – FC Barcelona (utkání 27. kola ...

Automatizace lepší kreativu nepřinese URL
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130 809 , RU / den: 10 351 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Marketing , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,12
...byl strategickým ředitelem agentury, které teď bude šéfovat. Praxi v agentuře opírá i o současnou teorii strategické
komunikace, kterou studuje na FSV  UK  v  Praze . ...

UK: Bezpečnostní analytik Smetana o dosavadním postupu Ruska URL
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6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Host: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, katedra bezpečnostních studií FSV  UK
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370228/ Popis podcastu ČT24 - Váš
informační náskok. Zpravodajské podcasty ČT24

Podcast Vinohradská 12 nově moderuje Matěj Skalický URL
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návštěvnost: 176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...pokračovat v rozvoji této úspěšné značky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Skalický je studentem
doktorského programu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj českých
zpravodajských podcastů. Prvním takovým podcastem v Česku byla právě...

Aby Rusové dosáhli svého cíle, budou muset válku eskalovat, obává se politolog Šír URL
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1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly,“ komentuje vývoj války na Ukrajině politolog Jan Šír z Katedry ruských a
východoevropských studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokud chce Rusko dosáhnout alespoň některých
cílů, které si vytyčilo, musí být další postup modifikován,...

Některé vysoké školy s koncem února uzavřely příjem přihlášek ke studiu URL
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měsíc: 980 531 , RU / den: 73 857 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,82
...lékařství,“ upřesnila mluvčí fakulty Barbora Černíková. Asi třetina míst bude podle ní obsazena bez přijímaček. „Podala jsem
si přihlášku na Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , byla už jsem si oborem tři roky jistá, věděla jsem, že
tíhnu k humanitním vědám a zvolila jsem obor...

Politolog Šír: Plány na bleskové uchvácení Kyjeva selhaly, Rusko ale nenasadilo všechny jednotky URL

 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 1 / 330

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-20-1598/page/1
https://www.archiweb.cz/en/e/2022-03-09
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.archiweb.cz%2Fen%2Fe%2F2022-03-09
https://www.e15.cz/clanek/1388086/martin-larys-ukrajina-ma-sanci-se-ubranit-rusky-vojak-je-kanonenfutr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1388086%2Fmartin-larys-ukrajina-ma-sanci-se-ubranit-rusky-vojak-je-kanonenfutr
https://www.hattrick.cz/slavia-sparta-spartane-i-s-jabloncem-plzen-ve-zline-city-united-liverpool-west-ham-neapol-ac-milan/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.hattrick.cz%2Fslavia-sparta-spartane-i-s-jabloncem-plzen-ve-zline-city-united-liverpool-west-ham-neapol-ac-milan%2F
https://mam.cz/zpravy/marketing/2022-03/automatizace-lepsi-kreativu-neprinese/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2Fmarketing%2F2022-03%2Fautomatizace-lepsi-kreativu-neprinese%2F
https://talk.youradio.cz/porady/ct24-0/uk-bezpecnostni-analytik-smetana-o-dosavadnim-postupu-ruska
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fct24-0%2Fuk-bezpecnostni-analytik-smetana-o-dosavadnim-postupu-ruska
https://www.mediar.cz/podcast-vinohradska-12-nove-moderuje-matej-skalicky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediar.cz%2Fpodcast-vinohradska-12-nove-moderuje-matej-skalicky%2F
http://plus.rozhlas.cz/aby-rusove-dosahli-sveho-cile-budou-muset-valku-eskalovat-obava-se-politolog-sir-8692425
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Faby-rusove-dosahli-sveho-cile-budou-muset-valku-eskalovat-obava-se-politolog-sir-8692425
http://plzen.rozhlas.cz/nektere-vysoke-skoly-s-koncem-unora-uzavrely-prijem-prihlasek-ke-studiu-8692494
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplzen.rozhlas.cz%2Fnektere-vysoke-skoly-s-koncem-unora-uzavrely-prijem-prihlasek-ke-studiu-8692494
http://www.newtonmedia.eu/


Politolog Šír: Plány na bleskové uchvácení Kyjeva selhaly, Rusko ale nenasadilo všechny jednotky URL
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Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...při hranicích s Ukrajinou,“ řekl Radiožurnálu politolog Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jak vidíte situaci na bojišti? Je pomalejší postup ruských sil,
pokud je tedy pomalejší, po zahájení invaze odrazem...

Green Deal je zárukou naší bezpečnosti, nejen energetické, říká šéfka Hnutí Duha URL
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4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala Evropská studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a politiky životního prostředí na London School of Economics. Se svým...

Na čem staví ruský prezident Putin rétoriku a politický marketing URL
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návštěvnost: 90 310 , RU / měsíc: 51 314 , RU / den: 5 117 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,06
...Zeman dlouhodobě papouškoval základní teze ruské propagandy,“ říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jejíž specializací je strategická
komunikace a propaganda. Pro deník Metro se vyjádřila k politickému...

Denisa Hejlová: Odpůrce vakcín už covid nezajímá. Jejich weby teď plní prokremelská propaganda URL
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měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...pomoc nebo peníze. Z komunikačního hlediska je ale tato válka jiná,“ upozorňuje Denisa Hejlová, vedoucí Katedry
marketingové komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  UK . „Především je jiná v tom, že zde funguje mnoho
komunikačních kanálů dohromady, a to i od nezávislých novinářů nebo obyčejných...

Nedělejme si iluze, že Putin Ukrajinu opustí, varuje expert URL
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6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu
politologických studií FSV  UK . Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město
Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží více než...

Tiskovým mluvčím TOP 09 se stal Jan Kocourek URL
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měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , Vydavatel: mediaguru.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
...redakci. Od juniorní pozice se za tu dobu vypracoval až k příspěvkům pro hlavní relaci Události. Vystudoval magisterský
program Politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014–2018 vykonával také funkci zastupitele v
obci Klenovice v jižních Čechách, odkud pochází. -stk- ...

Pozvánka Ukrajiny do EU je silným symbolem. Západní Balkán žádný takový nedostal URL
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...za to bojují už roky, ale většina států v EU neměla moc zájem,“ popsal na Twitteru [2] současný stav politolog z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  Tomáš Weiss. Jak navíc na Twitteru připomněl [3] proevropský aktivista Adam Trunečka,
„pomineme-li přijímání evropského práva, vstup do EU je...

Tiskovým mluvčím TOP 09 se stal Jan Kocourek, dosavadní redaktor ČT URL
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176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...Vaněk. Kocourek pět let pracoval jako reportér v České televizi v zahraniční i domácí redakci. Vystudoval magisterský
program politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014 až 2018 vykonával také funkci zastupitele
v obci Klenovice v jižních Čechách, odkud pochází. "Rád...

Třešně v rumu – exkurze dědy a vnučky v tropickém socialismu URL
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...židli, opřel si o ni nohy a usnul. Not bad. #tresnevrumu Michaela Janečková Autorkou knihy je česká novinářka. Vystudovala
Žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . S psaním začínala jako redaktorka Lidových novin. Tam
rozkrývala třeba podhoubí tuzemské extrémní pravice;...

Co Čech, to politik! 18:00
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Co Čech, to politik! 18:00
TV , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 19:18 , Sledovanost pořadu:
14 533 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:00 Co Čech, to politik! , AVE: 5 801 400,00 Kč , GRP: 0,16
...na horké téma válka na Ukrajině. Pozvání přijali ekonom Lukáš Kovanda, který je právě na cestě dorazí každou chvílí.
Vědecký pracovník pedagog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. Dobrý podvečer. Věcem. A bývalý
příslušník speciálních jednotek vojenské policie válečný veterán...

Západ Ukrajině zpravodajsky pomáhá, ale musí o tom mlčet, říká analytik URL
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návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...bezpečnostní politiku. Je autorem knihy Nuclear Asymmetry and Deterrence: Theory, Policy and History. Působí na Katedře
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  a je členem univerzitního centra excelence Univerzity Karlovy Pražské centrum pro výzkum
míru / Peace Research Center Prague. Rusko v úterý...

Tomáš Karásek: Mohli bychom konkurovat i menším britským univerzitám URL
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22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...fakulty v Jinonicích,“ říká Tomáš Karásek, dlouholetý proděkan pro rozvoj a šéf katedry bezpečnostních studií, jenž od 1.
února vede jako děkan Fakultu  sociálních  věd  UK . Proč jste se rozhodl kandidovat na děkana FSV  UK ? Moje kandidatura
byla nečekaná, protože děkani většinou absolvují dvě...

Herec, boxer i ostřílený diplomat. Kdo dodává Ukrajincům naději, kdo reprezentuje navenek? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Anna Urbanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 05:35 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...taková, že si nikdo nedovolí postavit se proti,“ zamýšlel se na twitteru expert na evropskou politiku Tomáš Weiss z Institutu
mezinárodních studií FSV  Univerzity  Karlovy . Upozornil však, že je to pouze začátek složité procedury, která je provázána
mnohými mechanismy. „Přistupující stát musí...

Speciál: Aby Rusové dosáhli svého cíle, budou muset válku eskalovat, obává se politolog Šír URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 05:35 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly,“ komentuje vývoj války na Ukrajině politolog Jan Šír z Katedry ruských a
východoevropských studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokud chce Rusko dosáhnout alespoň některých
cílů, které si vytyčilo, musí být další postup modifikován,...

Bitcoin přišel o geopolitickou nevinnost. Do války vstoupily kryptoměny, co s nimi bude dál? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Jan Vávra , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 06:40 , RU / měsíc: 216 512 , RU /
den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...výrazných cenových výkyvů,“ napsal Martin Tremčinský, doktorand Institutu sociologických studií FSV  UK , kde se
dlouhodobě věnuje fenoménu bitcoinu. Hledání přístavu Nejrozšířenější kryptoměna navíc...

Až zařve lev – film je dokončen URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: epochtimes.cz , Autor: Zdenka Danková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 08:17 , RU / den:
25 000 , Vydavatel: epochtimes.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,28
...fascinováni, ale prokazují v této oblasti mimořádné znalosti faktografie,“ dodal profesor R. Adler. O tvůrcích Jan E. Svatoš je
absolvent pražské  FAMU, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Pracuje v osvědčeném tvůrčím tandemu s kameramankou...

Přepis: Jak to vidí Denisa Hejlová – 1. března 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 09:04 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa
Hejlová. Zita SENKOVÁ, moderátorkaVítejte u rozhovoru na aktuální témata. Dobrý den přeje Zita Senková. Pozvání přijala a
jsem za to moc ráda a vděčná Denisa, Denisa Hejlová, vedoucí...
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Porosteme pomaleji a inflace může být nad 11 procent. I kvůli ruské agresi. Holub z ČNB očekává i další zvýšení
sazeb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Marek Miler , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 09:56 , Celková návštěvnost:
4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy za měsíc:
3 900 000
...sektor jako celek vystaven Rusku a Ukrajině velmi málo. Souvisí to i s tím, že vzájemný obchod je velmi malý. Rodák z
Liberce, studoval v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  ekonomii, finance a bankovnictví. V letech
1996–2000 pracoval v Komerční bance v týmu ekonoma Kamila...

Zažíváme mánii z Ukrajiny. Až opadne, můžeme cítit naštvání a hořkost, varuje psychiatr URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Renata Kalenská , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 09:56 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...co říkám, že počáteční mánie opadne. A pak to může přejít v nějakou hořkost, vyčerpání, naštvání, v kdeco. Antropoložka
Petra Ezzeddine z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v rozhovoru s Deníkem N prohlásila, že „lakmusovým papírkem
naší ‚znovuobjevené‘ humanity bude postoj k ukrajinským...

Český rozhlas představuje nový tým Vinohradské 12 v čele s Matějem Skalickým URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo - informace.cz , Autor: Blanka Bumbálková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 11:23 , RU /
měsíc: 277 603 , RU / den: 20 910 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,23
...médií. Po návratu do České republiky se nepřetržitě zaměřoval na veškeré dění kolem pandemie koronaviru. Je studentem
doktorského programu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj českých
zpravodajských podcastů. Absolvoval také politologii na Univerzitě...

Bojové nasazení Ukrajinců je neuvěřitelné, optimismus ale není na místě, říká analytik Smetana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jan Bělíček, Pavel Šplíchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 11:54 ,
Celková návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , Vydavatel: A2 o.s. , Země: Česko , AVE: 5 200,00 Kč , GRP: 0,09
...dnech a týdnech ještě očekávat? O tom jsme si v novém dílu podcastu Kolaps povídali s politologem a bezpečnostním
analytikem Michalem Smetanou z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Celý podcast Kolaps je k poslechu
zde. ...

Nedělejme si iluze, že Putin Ukrajinu opustí, varuje expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Veronika Sedláčková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 13:14 ,
Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Ptám se já,
Podcasty, Rozhovory, Život v Česku, Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu
politologických studií FSV  UK . Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město
Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží více než...

Amerikanista: Bezletový prostor nad Ukrajinou by někdo musel vynucovat, ale pak by hrozila eskalace URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 13:29 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...Byl určitě koncipován pro zahraniční publikum a prezident logicky začal ukrajinskou situací,“ konstatuje amerikanista Jiří
Pondělíček z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Bidenův projev hrál výrazně na strunu americké jednoty, shrnuje
odborník a připomíná, že na závěr hlava státu mluvila o...

V podstatě už je vyloučené jasné vítězství kterékoli ze stran, říká odborník na bezpečnostní politiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Tomáš Pavlíček, Zuzana Jarolímková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022
15:35 , Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze
světa , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...Mariupol. „Obklíčení Kyjeva bude velmi obtížné,“ upozorňuje Vojtěch Bahenský z Katedry mezinárodních vztahů a katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jak vážně brát prohlášení ruského ministerstva obrany, že
ruská armáda obsadila Cherson? Protože už jsme v...

Speciál - Jiří Pondělíček (amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV UK )
RÁDIO , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 16:33 , Poslechovost pořadu: 28 488
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:10 Speciál , AVE: 95 760,00 Kč , GRP: 0,32
...už jsme ve společném Speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ve spojení s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobrý den. Jak hodnotíte ten projev Joea
Bidena? Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních...

Filmové hrdinky navzdory stereotypům
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Filmové hrdinky navzdory stereotypům
TISK , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 48 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 02.03.2022 17:49 , Vydavatel: Portál, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Film a psychologie , AVE: 32 621,07 Kč
STEJNĚ JAKO VE SPOLEČNOSTI, I VE SVĚTĚ FILMU SE POSTAVENÍ ŽEN PROMĚŇUJE. HRDINKY SE STÁLE ČASTĚJI
OCITAJÍ V CENTRU ZÁJMU, AVŠAK VÝČET AKTUÁLNÍCH TITULŮ ZAMĚŘENÝCH NA ŽENSKÝ POHLED PŘECE JEN
VYKAZUJE URČITÝ NEVESELÝ VZOREC. Během letošního února a března se v kinech objevují filmy jako Margrete – krá...

Historie Putinem zlomená, anebo po stopách historické reality dějin Ukrajiny – část 3. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: blog.idnes.cz , Autor: Jan Zerbst , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 19:29 , Celková
návštěvnost: 1 580 000 , RU / měsíc: 318 019 , RU / den: 36 457 , Vydavatel: blog.idnes.cz , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 0,41 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
... Auxtová, P.: Neštátne národy v Európe – prípad krymských Tatárov. Praha 2017. Jedná se o bakalářskou práci obhájenou
na Univerzitě Karlově, Fakultě  sociálních  věd , Institutu politologických studií známkou výborně. ...

Ukrajině se na jihu země rozpadla fronta, tvrdí expert. Co to pro Ukrajince znamená? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Eliška Míková, Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 19:47 ,
Celková návštěvnost: 913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
0,88
...Definitivní ovládnutí Chersonu pomůže Rusku ulehčit logistiku. Ve vysílání CNN Prima NEWS to řekl Jan Kofroň z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle editora zahraniční redakce CNN Prima NEWS
Matyáše Zrna by byla velkou ranou také ztráta Oděsy. Rusové...

Válečné drony pro Ukrajinu
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 23:17 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 1 041 040,00 Kč , GRP: 5,92
...jsou turecké drony, které úspěšně napadají ruské obrněnce i zásobovací kolony. Jsou malé, tiché a obratné. Jan KOFROŇ,
politický geograf, FSV  UK  -------------------- Pro standardní protiletecké systémy, které byly vyvíjeny třeba v 70., 80. letech,
představují poměrně obtížný cíl. A to proto, že se...

Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 205 209,00 Kč , GRP: 0,31
...Vlastislav Bříza, dobrý večer. Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Dobrý večer i vám. Jakub ŽELEZNÝ, moderátor -------------
------- A ve spojení jsme i s bývalým předsedou...

Jaderné tlačítko
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 104 643,00 Kč , GRP: 0,31
...když jsou ty mezikontinentální? Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Je to tak, jak říkáte, proto musíme brát s nadhledem, to,
ten rozkaz prezidenta Putina, protože strategické...

Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 42 129,00 Kč , GRP: 0,31
...nerozumím, vy ano, pane Břízo? Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- No Rusové pro to mají krásný termín maskírovka. Myslím,
že v tom je obsaženo všechno. Rus vlastně nikdy...

Ruská vojenská strategie
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 103 737,00 Kč , GRP: 0,31
...znamenalo, kdyby to byla pravda? Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- No tak byla by to mimořádně nepříjemná situace
především z pohledu, z pohledu konvenčního vedení války, z...

Z této války vyjdou vítězně jaderné zdroje i uhlí
TISK , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 10 , Autor: Ondřej Souček , Vytištěno: 13 500 , Prodáno: 3 430 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 03.03.2022 02:58 , Čtenost: 69 370 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 269 827,38 Kč , GRP:
0,77
...s tím podle mého sám neporadí. SLEDUJTE E15. CZ Mělo by dojít k revizi emisních povolenek. Václav Bartuška (53) •
Studoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a během sametové revoluce patřil ke studentským
vůdcům revoluce. • Byl členem parlamentní komise pro dohled nad...

Speciál: Amerikanista: Bezletový prostor nad Ukrajinou by někdo musel vynucovat, ale pak by hrozila eskalace
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http://zerbst.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=784312
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fzerbst.blog.idnes.cz%2Fblog.aspx%3Fc%3D784312
https://cnn.iprima.cz/ukrajine-se-na-jihu-zeme-rozpadla-fronta-tvrdi-expert-co-to-pro-ukrajince-znamena-82400
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcnn.iprima.cz%2Fukrajine-se-na-jihu-zeme-rozpadla-fronta-tvrdi-expert-co-to-pro-ukrajince-znamena-82400
http://www.newtonmedia.eu/


Speciál: Amerikanista: Bezletový prostor nad Ukrajinou by někdo musel vynucovat, ale pak by hrozila eskalace
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 06:39 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...Byl určitě koncipován pro zahraniční publikum a prezident logicky začal ukrajinskou situací,“ konstatuje amerikanista Jiří
Pondělíček z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popis podcastu Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do
hloubky i s lehkostí. ...

Třetí světové války se není třeba bát, říká analytik. Západ Putinovu jadernou hru odmítl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: ave , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 07:20 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za
měsíc: 17 300 000
...já doufám, že šílený agresor pan Putin si jen roztřásá peří.“ Eskalací k deeskalaci Expert na jaderné zbraně z Institutu
politologických studií FSV  UK  Vlastislav Bříza uklidňuje, že k takovému konfliktu nedojde. „Rozkaz prezidenta Putina musíme
brát s nadhledem,“ prohlásil s tím, že jde hlavně o...

Čtyři varianty vývoje války podle expertů. V extrémním případě by mohlo vzniknout až 25 nových států URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Martin Shabu, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 07:20 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 35 000,00 Kč , GRP:
2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...nebo někdo z proruského křídla, kdo na Ukrajině zůstal, je jedno,“ řekl webu Lidovky.cz Jan Šír z katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Podle něj ale toto řešení má jeden podstatný háček. „Jde o divadlo
pro domácí publikum v Rusku. Nevěřím, že by to mělo větší...

Čtyři varianty vývoje války podle expertů. V extrémním případě by mohlo vzniknout až 25 nových států URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Martin Shabu, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 07:46 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 35 000,00 Kč , GRP:
2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...nebo někdo z proruského křídla, kdo na Ukrajině zůstal, je jedno,“ řekl webu Lidovky.cz Jan Šír z katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Podle něj ale toto řešení má jeden podstatný háček. „Jde o divadlo
pro domácí publikum v Rusku. Nevěřím, že by to mělo větší...

Jak rozehnat informační mlhu z Kremlu? Rusové se pravdu o válce dozvídají z Google Maps i Tinderu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Josef Haber , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 09:14 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,61
... „Spoléhat na odpor ruské veřejnosti vzhledem k tomu, jak je zadupaná po 20 letech diktatury, je ale optimistický předpoklad,“
dodává pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Utlumit Facebook i Twitter Velká část Rusů má o konfliktu
zkreslené informace. Teprve před nedávnem například...

Panelová diskuze: Válka na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: cvut.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 10:48 , Celková návštěvnost: 3 780 000 , RU / den:
2 500 , Vydavatel: cvut.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...co je pravda a co ne. Hosté: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. z Katedry ruských a východoevropských studií z Institutu
mezinárodních studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. z Katedry bezpečnostních studií
z Institutu Politologických studií na Fakultě  sociálních  věd ...

Jan Šír: Válka na Ukrajině je válkou Putina o přežití v Ruské federaci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: radiozet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , RU / měsíc: 56 151 , RU / den: 3 215 ,
Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,04
...města. Přišla taky zpráva, že členka mise OBSE zahynula na Ukrajině. Dění na Ukrajině probral s Janem Šírem z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moderátor Nikola Bojčev. ...

Jan Šír: Válka na Ukrajině je válkou Putina o přežití v Ruské federaci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...města. Přišla taky zpráva, že členka mise OBSE zahynula na Ukrajině. Dění na Ukrajině probral s Janem Šírem z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moderátor Nikola Bojčev. Celý rozhovor si můžete
poslechnout zde: Popis podcastu Zprávy rádia Z ...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,83
...nového, tak předpokládám, přijde do studia ČT24 s nejnovějšími informacemi. Zatím díky na shledanou. Díky. Vojtěch
Bahenský výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  také s námi ve
studiu ČT24. Dobrý den, vítám vás. Já bych poprosil režii, jestli...

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 6 / 330

https://talk.youradio.cz/porady/rozhovory/special-amerikanista-bezletovy-prostor-nad-ukrajinou-by-nekdo-musel-vynucovat-ale-pak-by-hrozila-eskalace-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Frozhovory%2Fspecial-amerikanista-bezletovy-prostor-nad-ukrajinou-by-nekdo-musel-vynucovat-ale-pak-by-hrozila-eskalace-0
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3449860-treti-svetove-valky-se-neni-treba-bat-rika-analytik-zapad-putinovu-jadernou-hru-odmitl
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3449860-treti-svetove-valky-se-neni-treba-bat-rika-analytik-zapad-putinovu-jadernou-hru-odmitl
https://www.lidovky.cz/svet/varianty-valky-valka-rusko-ukrajina-experti-vyvoj-predikce-budoucnost.A220302_232439_ln_zahranici_tmr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fsvet%2Fvarianty-valky-valka-rusko-ukrajina-experti-vyvoj-predikce-budoucnost.A220302_232439_ln_zahranici_tmr
https://www.lidovky.cz/svet/varianty-valky-valka-rusko-ukrajina-experti-vyvoj-predikce-budoucnost.A220302_232439_ln_zahranici_tmr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fsvet%2Fvarianty-valky-valka-rusko-ukrajina-experti-vyvoj-predikce-budoucnost.A220302_232439_ln_zahranici_tmr
https://denikn.cz/824928/jak-rozehnat-informacni-mlhu-z-kremlu-rusove-se-pravdu-o-valce-dozvidaji-z-google-maps-i-tinderu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F824928%2Fjak-rozehnat-informacni-mlhu-z-kremlu-rusove-se-pravdu-o-valce-dozvidaji-z-google-maps-i-tinderu%2F
https://akce.cvut.cz/index.php?node=cal_item&year=2022&month=3&idevent=6965&lang=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fakce.cvut.cz%2Findex.php%3Fnode%3Dcal_item%26year%3D2022%26month%3D3%26idevent%3D6965%26lang%3Dcz
https://www.radiozet.cz/podcast/jan-sir-valka-na-ukrajine-je-valkou-putina-o-preziti-v-ruske-federaci
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.radiozet.cz%2Fpodcast%2Fjan-sir-valka-na-ukrajine-je-valkou-putina-o-preziti-v-ruske-federaci
https://talk.youradio.cz/porady/zpravy-radia-z/jan-sir-valka-na-ukrajine-je-valkou-putina-o-preziti-v-ruske-federaci
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fzpravy-radia-z%2Fjan-sir-valka-na-ukrajine-je-valkou-putina-o-preziti-v-ruske-federaci
http://www.newtonmedia.eu/


Rusům ještě nedochází, jak na ně sankce dopadnou. V televizi vidí virtuální realitu, slovo válka je zakázané, říká
expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Vít Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,61
...náročné to držet,” říká v rozhovoru pro Deník N Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z Katedry
východoevropských a ruských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Na co se v rozhovoru ptáme: Co vidí a slyší
Rusové, když zapnou televizi? Jak vnímají Rusové nepřiznanou válku na...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:51 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,83
...část veřejného vystoupení ruského ministra zahraničích věcí Sergeje Lavrova krátký komentář ve studiu ČT24. Od těch
vojenský výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ještě jednou.
Dobrý den. Jsme slyšeli Sergeje Lavrova kterak říká, že Evropa...

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:51 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:10 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,91
... mluvčí 8, -------------------- Díky za pozvání. mluvčí 1, -------------------- A ve studiu ČT24 s námi znovu výzkumný pracovník
pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. Ještě dobré dopoledne.
Nebo ne, má se jednat mezi Ukrajinou a Ruskem....

Konvalinka: Musíme uprchlíkům z Ukrajiny pomáhat, ale také je testovat na covid. Není to žádná překážka ani
problém URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 15:33 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zdraví , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...agrese na Ukrajině je strašlivá tragédie.“ „Bohužel je tady těch analogií s covidovou krizí celá řada. Povídal jsem si s kolegy-
politology z fakulty  sociálních  věd  a trochu jsem se jim smál, že jsou přesně v situaci, jako jsme my zažívali poslední dva
roky,“ říká biochemik s tím, že kolegům...

Václav Klaus, to je politická Soňa Peková, smál se Konvalinka. Ale tyto bláboly zabíjejí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: vef , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 16:17 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc:
6 500 000
...řekl. Konflikt na Ukrajině nazývá Konvalinka „ruskou agresí“. „Analogií s covidovou krizí je celá řada. Povídal jsem si s kolegy-
politology z fakulty  sociálních  věd  a trochu jsem se jim smál, že jsou přesně v situaci, jako jsme my zažívali poslední dva
roky,“ říká biochemik s tím, že kolegům...

Debatní večer: Dezinformátorem se může stát každý URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 16:45 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , Vydavatel: mediaguru.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
...obsah, čímž uživatele uzavírá do názorových bublin. Podle Jindřicha Oukropce, jenž provádí výzkum v oblasti komerčních
dezinformací na FSV  UK , je proto potřeba si připomínat, že dezinformátorem se může stát každý z nás. „Nikdo není schopen
se orientovat v tak velkém množství informací,“ uvedl. ...

Lavrov proměnil diplomacii v propagandu. Moc ale nedrží, říká politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Jolana Humpálová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 18:03 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...to umožní rozvázat Američanům ruce a pracovat na zadržování Číny,“ nechal se slyšet. Seznam Zprávy se proto spojily s
politologem Janem Šírem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , aby výroky šéfa ruské diplomacie vysvětlil. Jak máme
chápat Lavrovovo tvrzení, že Rusko mohlo být do konfliktu...

Dění v Evropské unii by pro Čechy mělo být stejně důležité jako dění v našem parlamentu, říká novinář Martin
Řezníček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČRo - vltava.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 18:31 , RU / měsíc: 291 476 , RU / den:
21 955 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,24
...jazyce nečetl knihy anebo zpravodajství. Ideální výbava pro novináře se zahraniční specializací, kterým se také Martin
Řezníček po absolvování Fakulty  sociálních  věd  stal. Začínal v české redakci BBC, jeho druhým – a prozatím posledním –
působištěm je od roku 2006 Česká televize. Za sebou má...

Druhé jednání mezi zástupci Ruska a Ukrajiny
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 20:59 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 2 566 096,00 Kč , GRP: 9,67
...v SMS zprávě své matce -------------------- Jediné, co teď chci, je se zabít. Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut
politologických studií FSV  UK  -------------------- Ti vojáci, kteří padají do zajetí, jsou samozřejmě ti demoralizovaní a vypadá to,
že ti demoralizovaní jsou ti mladí kluci,...
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https://denikn.cz/826344/rusum-jeste-nedochazi-jak-na-ne-sankce-dopadnou-v-televizi-vidi-virtualni-realitu-slovo-valka-je-zakazane-rika-expert/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F826344%2Frusum-jeste-nedochazi-jak-na-ne-sankce-dopadnou-v-televizi-vidi-virtualni-realitu-slovo-valka-je-zakazane-rika-expert%2F
http://plus.rozhlas.cz/konvalinka-musime-uprchlikum-z-ukrajiny-pomahat-ale-take-je-testovat-na-covid-8694522
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fkonvalinka-musime-uprchlikum-z-ukrajiny-pomahat-ale-take-je-testovat-na-covid-8694522
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vaclav-Klaus-to-je-politicka-Sona-Pekova-smal-se-Konvalinka-Ale-tyto-blaboly-zabijeji-694657
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FVaclav-Klaus-to-je-politicka-Sona-Pekova-smal-se-Konvalinka-Ale-tyto-blaboly-zabijeji-694657
https://www.mediaguru.cz/clanky/2022/03/debatni-vecer-dezinformatorem-se-muze-stat-kazdy/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediaguru.cz%2Fclanky%2F2022%2F03%2Fdebatni-vecer-dezinformatorem-se-muze-stat-kazdy%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-lavrov-promenil-diplomacii-v-propagandu-moc-ale-nedrzi-rika-politolog-191704
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-lavrov-promenil-diplomacii-v-propagandu-moc-ale-nedrzi-rika-politolog-191704
http://vltava.rozhlas.cz/deni-v-evropske-unii-pro-cechy-melo-byt-stejne-dulezite-jako-deni-v-nasem-8694633
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fvltava.rozhlas.cz%2Fdeni-v-evropske-unii-pro-cechy-melo-byt-stejne-dulezite-jako-deni-v-nasem-8694633
http://www.newtonmedia.eu/


Problém ruské armády? Ve vedení jsou často ti loajální, ale neschopní, říká analytik
TISK , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 12 , Autor: Viktor Votruba , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 02:28 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Invaze na Ukrajine , AVE:
614 156,98 Kč , GRP: 1,42
...zbraně umí, JAN LUDVÍK (37) Bezpečnostní analytik a odborný asistent z katedry bezpečnostních studií Institutu
politologických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve své práci se zaměřuje zejména na jaderné zbraně a
vojenské konflikty. ...

Rusové ve státní televizi vidí jen virtuální realitu
TISK , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 10 , Autor: VÍT SVOBODA , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022
02:28 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Putinova válka , AVE: 27 782,29 Kč , GRP: 0,21
...nemohou. Pravda dříve či později prosákne, říká Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z Katedry
východoevropských a ruských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . * Vědí Rusové, že jsou ve válce s Ukrajinou? To je
jednoduchá otázka, kterou není lehké zodpovědět. Vědí to, zároveň jim ale...

Živé vysílání 06:40
TV , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 08:06 , Sledovanost pořadu: 25 301 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 06:40 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,28
...ale uvedl, že nadále trvá na odzbrojení a kapitulaci Ukrajiny. My jsme teď ve spojení s Karlem svobodou z institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den vám přeji. mluvčí 4, -------------------- Dobrý.
mluvčí 1, -------------------- Den. Tak je to...

Expert: Kde má Rusko jaderné zbraně a proč Putinovi nahrává nelichotivá pověst URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Vojtěch Gavriněv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 09:21 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Politika, Domácí,
Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...Putina výhodná. Jan Ludvík je odborným asistentem na Katedře bezpečnostních studií a výzkumným pracovníkem Střediska
bezpečnostní politiky IPS FSV  UK . Ve své práci se zaměřuje na jaderné zbraně a vojenské konflikty. V rozhovoru pro Seznam
Zprávy vysvětluje, jak si jaderné mocnosti mohou vzájemně...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 13:22 , Sledovanost pořadu:
24 178 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,27
...za jakých podmínek by obě země přistoupily na dohodu. O míru téma pro naše hosty. Těmi jsou Emil Aslan politolog z katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A také Hynek Melichar. Bezpečnostní expert z katedry
politologie a evropských studií Univerzity Palackého v...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 14:57 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,92
...Jense Stoltenberga, který znovu odsoudil ruskou agresi na Ukrajině, konkrétně jeho slova teď proberu s Michalem Roman
svém politickým geografem fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den. Dobrý den. Tak podle toho tu rétoriku, co
jsme slyšeli od Jense Stoltenberga, jak moc zásadní, tam...

Bříza: Naše slabost byla pro Putina pozvání, 3. světová by byla hotová za 2 hodiny, ale jaderný konflikt nebude
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: Čestmír Strakatý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 16:42 , Celková
návštěvnost: 5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Prostor X , AVE:
20 000,00 Kč , GRP: 2,28
...proto, aby odstrašil případného protivníka,“ vysvětluje Vlastislav Bříza mladší, expert na jaderné zbraně z Katedry
mezinárodních vztahů FSV  UK , jaké vojenské strategie jsme svědky. Že by hrozilo reálné nebezpečí jaderné apokalypsy,
odmítá. To, čeho se obává, je stupňující se masivní konvenční...

Pointa N: Putin zaútočil na ukrajinskou jadernou elektrárnu. Zešílel URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Hana Mazancová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 20:34 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...že granát je maximálně poškrábe, ale nepoškodí. Jinými slovy, že leccos vydrží. Podobně třeba i bezpečnostní analytik Michal
Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve vysílání České televize popisoval, že záměrem s největší
pravděpodobností nebyl jaderný výbuch, respektive jaderná...

Do každé rodiny? Soláry a Javeliny!
TISK , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 14 , Autor: PETR KAMBERSKÝ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 05.03.2022 02:15 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Orientace - rozhovor , AVE: 536 378,32 Kč ,
GRP: 1,69
...těch, za jejichž panování se Rus rozpínala, nikoli zmenšovala TOMÁŠ POJAR (1973) Diplomat a bezpečnostní analytik.
Vystudoval politologii na FSV  UK  a International Institute For Counter-Terrorism v Izraeli. Od roku 1997 působil jako ředitel
humanitární organizace Člověk v tísni. V roce 2005...

Válečný útok na mírovou jadernou elektrárnu
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-expert-kde-ma-rusko-jaderne-zbrane-a-proc-putinovi-nahrava-nelichotiva-povest-191478
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-expert-kde-ma-rusko-jaderne-zbrane-a-proc-putinovi-nahrava-nelichotiva-povest-191478
https://www.reflex.cz/clanek/111993/briza-nase-slabost-byla-pro-putina-pozvani-3-svetova-by-byla-hotova-za-2-hodiny-ale-jaderny-konflikt-nebude
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2F111993%2Fbriza-nase-slabost-byla-pro-putina-pozvani-3-svetova-by-byla-hotova-za-2-hodiny-ale-jaderny-konflikt-nebude
https://denikn.cz/828855/pointa-n-putin-zautocil-na-ukrajinskou-jadernou-elektrarnu-zesilel/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F828855%2Fpointa-n-putin-zautocil-na-ukrajinskou-jadernou-elektrarnu-zesilel%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Válečný útok na mírovou jadernou elektrárnu
TV , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 03:07 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 194 790,00 Kč , GRP: 0,31
...invaze obsadily odstavenou elektrárnu v Černobylu, o tom už jsme informovali, teď je naším hostem Vlastislav Bříza, odborník
na jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Přeji dobrý večer i vám....

Cíl: jaderná elektrárna. Proč?
TV , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 03:07 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 135 447,00 Kč , GRP: 0,31
...BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd
UK  -------------------- Dobrý večer i vám. Jakub ŽELEZNÝ, moderátor -------------------- Není to tak dlouho, co jsme tady ve studiu
mluvili o ruských jaderných zbraních, teď...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 11:22 , Sledovanost pořadu:
13 749 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,15
...a i to je válečný konflikt na Ukrajině. Téma teď podrobně probereme s vědeckým pracovníkem Michalem smetanou z katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd , dobrý den. mluvčí 7, -------------------- Dobrý den, děkuji za pozvání. mluvčí 5, --
------------------ Ten ruský útok na...

Německo v reakci na ‚Putinovu válku‘ mění bezpečnostní politiku. ‚Zásadní zlom,‘ říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Anna Urbanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 12:32 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
... Scholzův obrat je skutečně zásadní. Jedná se o změnu v německé obranné politice, která platila od konce druhé světové
války. Podle experta z Fakulty  sociálních  věd  tak Scholz zbořil tradiční pilíře německé bezpečnostní politiky. Země podle
Handla nikdy nechtěla být vojenskou velmocí, ale „Putin...

Živé vysílání 13:00
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 14:23 , Sledovanost pořadu:
16 018 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 13:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,18
...ruskou elektrárnu pod kontrolu. Jako největší elektrárna na Ukrajině se tak stala strategickým cílem to si myslí Michal
Smetana bezpečnostní fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Pokud by se narušil systém chlazení jaderného paliva, došlo by
podle něj mnohem většímu úniku radiace než v případě Černobylu....

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 17:53 , Sledovanost pořadu:
19 516 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,22
...elektrárnu pod kontrolu jako největší elektrárna na Ukrajině se tak stala strategickým cílem. To si myslí Michal Smetana z
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Pokud by se narušil systém chlazení jaderného paliva, došlo by
podle něj mnohem většímu úniku radiace než v případě...

Jaderné elektrárny ve válce
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 22:01 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 840 268,00 Kč , GRP: 5,92
...nevyhnuly ani střelbě v areálu jaderné elektrárny. A teď se blíží k další. Ve spojení jsme s Janem Ludvíkem z Katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd . Dobrý večer. Ruská armáda se blíží k další elektrárně na jihu Ukrajiny. Je to
určitá strategie? Bude Putinův režim Ukrajinu vydírat...

Vizitky možných kandidátů voleb prezidenta ČR v roce 2023 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 06:58 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53 , Návštěvy za
měsíc: 1 300 000
...v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako externí redaktor redaktor a moderátor ve
sportovní redakci České televize, v politice se dosud...

Do EU vstoupí Ukrajina nejdřív za 20 let, soudí expert. Nesplňuje žádná kritéria URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Jiří Lacina , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 08:30 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...Karlovy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že Ukrajina momentálně neplní téměř žádná z požadovaných kritérií pro vstup do
Evropské unie. Pedagog z Fakulty  sociálních  věd  zároveň také řekl, že pro Rusko jsou ekonomické sankce problematické, z
válečného konfliktu se mu ale podaří oklepat poměrně rychle....

Živé vysílání 09:00
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-ukrajina-valka-putin-nemecko-bezpecnost-obrana-scholz-armada_2203050500_aur
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Frusko-ukrajina-valka-putin-nemecko-bezpecnost-obrana-scholz-armada_2203050500_aur
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/vizitky-moznych-kandidatu-voleb-prezidenta-cr-v-roce-2023.a6a3663b/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Feurozpravy.cz%2Fdomaci%2Fpolitika%2Fvizitky-moznych-kandidatu-voleb-prezidenta-cr-v-roce-2023.a6a3663b%2F
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/rusko-ukrajina-ekonomiky-konflikt-ropa-eu-zemni-plyn.A220304_092842_eko-zahranicni_jla
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fekonomika%2Fzahranicni%2Frusko-ukrajina-ekonomiky-konflikt-ropa-eu-zemni-plyn.A220304_092842_eko-zahranicni_jla
http://www.newtonmedia.eu/


Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 09:57 , Provozovatel: Česká televize , Země:
Česko , Pořad: 9:00 Živé vysílání
...dálku Emilem Aslanem politologem z katedry bezpečnostních. mluvčí 2, -------------------- Studií institutu po letech
politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezké dopoledne vám přeji. mluvčí 6, --------------------
Zdravím Bruselu. mluvčí 1, --------------------...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 11:18 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,83
...jako prostředník jednání a tohle téma probereme v následujících minutách. Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra
izraelských studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v našem vysílání. Děkujeme za to. Dobrý den vám. mluvčí 3, --
------------------ Dobrý den. mluvčí 1, ...

Zbraně, zbraně, zbraně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Tomáš Lindner, Ondřej Kundra, Jiří Sobota, Barbora Chaloupková , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 06.03.2022 12:26 , Celková návštěvnost: 1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Rubrika: Téma , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,41
...reálně nemůže narušit ruskou schopnost zaútočit na Evropu, pokud by Rusko chtělo,“ říká český expert v oboru jaderných
zbraní Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s tím, že jsou na nich umístěné protiraketové střely, jež
jsou schopné efektivně zneškodnit pouze rakety kratšího...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 17:14 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 1,01
...Hezký den dveře. mluvčí 4, -------------------- A války na Ukrajině zůstaneme další komentář nabídne Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . I vám přeju dobré odpoledne. mluvčí 4, --------------------
Dobrý den. Tak aktuálně pokračují nějaké snahy o...

Putin likviduje svoje odpůrce
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 18:17 , Sledovanost pořadu: 121 532 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 4 124 561,00 Kč , GRP: 1,35
...Rady vlády pro národnostní menšiny -------------------- Dobrý den. Václav MORAVEC, moderátor -------------------- Vítám
politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michala Romancova. I vám přeji hezký, dobrý den. Michael
ROMANCOV, politický geograf -------------------- Dobrý...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 18:17 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 1,05
... mluvčí 2, -------------------- Sledujeme přímé svědectví přímo z Ukrajiny. Teď v našem vysílání opět další z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  vám ještě jednou. Přeji dobrý podvečer. Informovali
jsme před málo minutami o apelu Francie, jakého...

Napadená Ukrajina. Na půdě Univerzity Karlovy se mluvilo o masovém vrahovi z Kremlu a debatě cinknuté
dezinformátory URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Jan Rychetský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 18:21 , Celková
návštěvnost: 6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 ,
Návštěvy za měsíc: 6 500 000
...se v týdnu při debatě Napadená Ukrajina. Nesprejovat na výlohy Konala se ve fungl nové budově Katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nedaleko pražské  stanice metra Nové
Butovice ve čtvrtek. „Každá minuta znamená jeden zachráněný život,“...

Pomáhají zbraně i informace
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 23 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 22:59 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 847 704,00 Kč , GRP: 5,92
...letadla Awacs při letech nad územím Polska, Slovenska, Maďarska nebo Rumunska. Pomáhají i satelitní snímky. Jan
KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  -------------------- Američané mohou poskytovat satelitní snímky nebo minimálně
informace, které vytěží z těch satelitních snímků, o tom, kde Rusové...

Zbraně, zbraně, zbraně
TISK , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 28 , Autor: BARBORA CHALOUPKOVÁ, ONDŘEJ KUNDRA, TOMÁŠ LINDNER, JIŘÍ SOBOTA ,
Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 00:20 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. ,
Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 1 501 225,16 Kč , GRP: 2,14
...reálně nemůže narušit ruskou schopnost zaútočit na Evropu, pokud by Rusko chtělo,“ říká český expert v oboru jaderných
zbraní Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s tím, že jsou na nich umístěné protiraketové střely, jež
jsou schopné efektivně zneškodnit pouze rakety kratšího...

Za nenávistné útoky nemůžou sociální sítě, jsou ale kvůli nim lépe vidět, říkají Marie Heřmanová a Jan Charvát
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https://www.respekt.cz/tydenik/2022/10/zbrane-zbrane-zbrane
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Ftydenik%2F2022%2F10%2Fzbrane-zbrane-zbrane
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Napadena-Ukrajina-Na-pude-Univerzity-Karlovy-se-mluvilo-o-masovem-vrahovi-z-Kremlu-a-debate-cinknute-dezinformatory-694957
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FNapadena-Ukrajina-Na-pude-Univerzity-Karlovy-se-mluvilo-o-masovem-vrahovi-z-Kremlu-a-debate-cinknute-dezinformatory-694957
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Za nenávistné útoky nemůžou sociální sítě, jsou ale kvůli nim lépe vidět, říkají Marie Heřmanová a Jan Charvát
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jan Bělíček, Pavel Šplíchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 08:09 ,
Celková návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , Vydavatel: A2 o.s. , Země: Česko , AVE: 5 200,00 Kč , GRP: 0,09
...tomu, jak ovlivňuje a proměňuje naše chování digitální prostor. Jan Charvát je politolog a odborník na krajní pravici;
momentálně působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . ...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 09:27 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 10 055 178,00 Kč , GRP: 0,75
...bránit každý centimetr území NATO. Roman FOJTA, moderátor -------------------- A další komentář teď přidá Michal
Romancov, politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju. Michael ROMANCOV,
politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  --------------------...

Až zařve lev. Středověká roadmovie o Odorikovi, českém Marcu Polovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: i60.cz , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 09:55 , Celková návštěvnost:
460 940 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 , Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Kultura a zábava , AVE: 2 500,00 Kč , GRP:
0,03
...Česká televize – TPS kreativní producentky Jany Škopkové /za podpory Státního fondu kinematografie O tvůrcích Jan E.
Svatoš je absolvent pražské  FAMU, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v
Písku. Pracuje v osvědčeném tvůrčím tandemu s kameramankou Romi...

Proč je Izrael tak opatrný v podpoře Ukrajiny a odsouzení Ruska? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Irena Kalhousová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 15:28 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy
za měsíc: 3 900 000
...Mnozí by od Izraele očekávali více, ale ten prostě zůstává diplomatickým realistou. Autorka je ředitelka Herzlova centra
izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ...

Blízká setkání 11:05
RÁDIO , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 16:07 , Poslechovost pořadu:
163 470 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:05 Blízká setkání , AVE: 5 540 400,00 Kč , GRP: 1,82
...ten váš životopis vlastně tím obloukem, kde jste teď jako kam kantor skotačil, takže máme tam v tom životopise, máme tam
žurnalistiku na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  mám léta studia mezinárodních vztahů evropských studií
Metropolitní univerzitě Praha. Pak se nám tam objevují deníky...

Nový vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: glatzova.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 17:36 , RU / den: 2 500 , Vydavatel:
glatzova.com , Země: Česko , AVE: 6 500,00 Kč , GRP: 0,03
...a od roku 2018 pracuje na pozici advokáta. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Institutu
ekonomických studií na Fakultě  Sociálních  věd  této Univerzity. Tato kombinace byla pro něj skvělým základem pro
specializaci na oblast Insolvencí a restrukturalizací. Kromě toho...

Humanitární koridory do Ruska? Režim chtěl záběry Ukrajinců, jak je zachraňují Rusové, míní analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 18:37 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...to by byla obrovská devíza pro mašinérii Vladimira Putina. Tohle by ruské vládě určitě pomohlo,“ je přesvědčený Smetana,
výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Poslechněte si celou debatu. ...

Živé vysílání 21:00
RÁDIO , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 21:58 , Poslechovost pořadu:
31 572 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 21:00 Živé vysílání , AVE: 5 059 600,00 Kč , GRP: 0,35
...Vyznamenání přebírá syn pana Mejstříka pan Kryštof Mejstřík. mluvčí 2, -------------------- Michal Mejstřík byl profesorem
ekonomie na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vyučoval bankovnictví podnikové finance, finanční trhy a další. V
letech 2009-2014 byl také členem národní ekonomické...

Děti jsou ve víru informační války, influenceři často také. „Tohle není kauza s krémem, ale válka,“ varuje Kovy
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Ivana Kozáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 22:17 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
... Úhel pohledu proti objektivní realitě Řada influencerů svou zodpovědnost nechápe i podle Denisy Hejlové, expertky na
strategickou komunikaci z Fakulty  sociálních  věd  UK . „Myslím si, že řada influencerů si absolutně neuvědomuje, jak
devastující vliv to může mít, a to nejen na jejich followery, ale...

CÍTIT SE DOBŘE VE SVÉM TĚLE JE NĚCO, CO BY MĚL CHTÍT KAŽDÝ
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https://a2larm.cz/2022/03/za-nenavistne-utoky-nemuzou-socialni-site-rikaji-marie-hermanova-a-jan-charvat/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F03%2Fza-nenavistne-utoky-nemuzou-socialni-site-rikaji-marie-hermanova-a-jan-charvat%2F
https://www.i60.cz/clanek/detail/30184/az-zarve-lev-stredoveka-roadmovie-o-odorikovi-ceskem-marcu-polovi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.i60.cz%2Fclanek%2Fdetail%2F30184%2Faz-zarve-lev-stredoveka-roadmovie-o-odorikovi-ceskem-marcu-polovi
https://hn.hn.cz/c1-67042400-proc-je-izrael-tak-opatrny-v-podpore-ukrajiny-a-odsouzeni-ruska
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67042400-proc-je-izrael-tak-opatrny-v-podpore-ukrajiny-a-odsouzeni-ruska
http://www.glatzova.com/novy-vedouci-advokat-kancelare-glatzova-co/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.glatzova.com%2Fnovy-vedouci-advokat-kancelare-glatzova-co%2F
http://plus.rozhlas.cz/humanitarni-koridory-do-ruska-rezim-chtel-zabery-ukrajincu-jak-je-zachranuji-8697297
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fhumanitarni-koridory-do-ruska-rezim-chtel-zabery-ukrajincu-jak-je-zachranuji-8697297
https://denikn.cz/824742/deti-jsou-ve-viru-informacni-valky-influenceri-casto-take-tohle-neni-kauza-s-kremem-ale-valka-varuje-kovy/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F824742%2Fdeti-jsou-ve-viru-informacni-valky-influenceri-casto-take-tohle-neni-kauza-s-kremem-ale-valka-varuje-kovy%2F
http://www.newtonmedia.eu/


CÍTIT SE DOBŘE VE SVÉM TĚLE JE NĚCO, CO BY MĚL CHTÍT KAŽDÝ
TISK , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: MŮJ SVĚT , Strana: 8 , Autor: Klára Kotábová , Vytištěno: 35 514 , Prodáno: 15 188 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 08.03.2022 00:27 , Čtenost: 142 936 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: hvězda z obálky , AVE: 1 014 906,25 Kč , GRP: 1,59
...jenom zdraví. Ostatní si umíme zařídit. A to samé přeji divákům i vašim čtenářům. * *** MARKÉTA FIALOVÁ (51) * Narodila se
5. 2. 1971 v Praze . Vystudovala Fakultu  sociálních  věd  UK . Přispívala do časopisů a novin jako redaktorka, byla
dramaturgyní, reportérkou. * Z České televize zamířila do...

Václav Bělohradský: Emigrací se člověk ocitá v „mezisvětě“
TISK , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: Radniční noviny , Strana: 14 , Autor: Josef H. Mysliveček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022
00:27 , Vydavatel: Městská část Praha 3 , Země: Česko , Rubrika: Dialog , AVE: 121 449,11 Kč
...Vídeň do Itálie, kde působil jako profesor sociologie na univerzitách v Janově a Terstu. Po roce 1990 přednášel jak v Itálii, tak
například na pražské  Fakultě  sociálních  věd . Do své domoviny se vrátil natrvalo v roce 2014. Dnes bydlí na pražském
Smíchově. Je autorem několika knih, ta zatím poslední...

Vilémov musel měnit soupeře, generálku výsledkově nezvládl
TISK , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: Děčínský deník , Strana: 13 , Autor: (jz) , Vytištěno: 640 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 01:24 ,
Čtenost: 4 802 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Sport,Děčínsko , AVE: 2 452,66 Kč , GRP: 0,05
...brankových příležitostí. Celkově mělo utkání dobré parametry. Nyní se už těšíme na start jarní části,“ řekl Vlastimil Chod,
kouč Vilémova. FSV  Oderwitz – SK Stap Tratec Vilémov 3:2 (1:0) B: Schulz, Weinstrust, Tulast – Zima 2. Vilémov: Vaňák –
Meidl (46. Honců, 75. Štefan), Jirchář (30. Filip),...

Finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: spcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 10:37 , Vydavatel: spcr.cz , Země: Česko
...registrace ode mě dostanete na Váš e-mail link pro připojení nejpozději v den konání akce. Vystupující: Vilém Semerák,
vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI Jan Procházka, generální ředitel, EGAP Karel Bureš, Managing Partner, CORPIN
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) zástupce...

MPO zve na seminář k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: mpo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 12:23 , Celková návštěvnost: 414 320 , RU / den:
100 , Vydavatel: mpo.cz , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00 , Návštěvy za měsíc: 248 400
...fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. Vystupující: Vilém Semerák,
vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI Jan Procházka, generální ředitel, EGAP Karel Bureš, partner, CORPIN Josef
Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) Záznam z...

Proč se Izrael nepřipojil k protiruské koalici? Stane se prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Irena Kalhousová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 12:46 , Celková
návštěvnost: 4 170 000 , RU / měsíc: 1 130 356 , RU / den: 115 248 , Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Nová Orientace , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,28 , Návštěvy za měsíc: 5 000 000
...se brzy ukáže, jestli Izrael jednal moudře, či zbaběle. Dr. Irena Kalhousová je politoložka a ředitelka Herzlova centra
izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 13:28 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 23 111 550,00 Kč , GRP: 1,41
...přišlo o život více než 2000 civilistů, včetně několika desítek dětí. Podrobnosti probereme s Karlem svobodou z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 9, -------------------- Dobrý den. mluvčí 4, -
------------------- Právě v ukrajinském...

Pro státní vyznamenání si přišly i osobnosti spjaté s UK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 13:56 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...v akademické sféře; podílel se na vzniku Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání CERGE, stal se v něm
výkonným ředitelem. Na Fakultě  sociálních  věd  UK  založil Institut ekonomických studií (1993), od roku 2010 byl jeho
ředitelem a postupně z něj vybudoval jedno z nejprestižnějších...

Finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Na Františku , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 14:00 , RU / měsíc:
124 237 , RU / den: 9 358 , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,10
...téma Finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a Bělorusku. Vystupující: Vilém Semerák,
vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI Jan Procházka, generální ředitel, EGAP Karel Bureš, Managing Partner, CORPIN
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) Akci...

Fakulta  sociálních  věd  UK  – konkurz (vedoucí Katedry žurnalistiky) URL
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https://www.spcr.cz/kalendar-akci/detailudalosti/3659/seminare/financni-a-makroekonomicke-aspekty-sankcnich-rezimu-vuci-ruske-federaci-a-belorusku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.spcr.cz%2Fkalendar-akci%2Fdetailudalosti%2F3659%2Fseminare%2Ffinancni-a-makroekonomicke-aspekty-sankcnich-rezimu-vuci-ruske-federaci-a-belorusku
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zve-na-seminar-k-financnim-a-makroekonomickem-aspektum-sankcnich-rezimu-vuci-rusku-a-belorusku--266256/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mpo.cz%2Fcz%2Frozcestnik%2Fpro-media%2Ftiskove-zpravy%2Fmpo-zve-na-seminar-k-financnim-a-makroekonomickem-aspektum-sankcnich-rezimu-vuci-rusku-a-belorusku--266256%2F
https://www.forum24.cz/proc-se-izrael-nepripojil-k-protiruske-koalici-stane-se-prostrednikem-mezi-ruskem-a-ukrajinou/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fproc-se-izrael-nepripojil-k-protiruske-koalici-stane-se-prostrednikem-mezi-ruskem-a-ukrajinou%2F
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14977&locale=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D14977%26locale%3Dcz
https://www.businessinfo.cz/akce/financni-a-makroekonomicke-aspekty-sankcnich-rezimu-vuci-ruske-federaci-a-belorusku/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.businessinfo.cz%2Fakce%2Ffinancni-a-makroekonomicke-aspekty-sankcnich-rezimu-vuci-ruske-federaci-a-belorusku%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Fakulta  sociálních  věd  UK  – konkurz (vedoucí Katedry žurnalistiky) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: culturenet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 15:39 , RU / měsíc: 1 184 , RU / den: 74 ,
Vydavatel: Institut umění - Divadelní ústav , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...8. 3. 2022 Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí/vedoucího Katedry žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Požadavky: vysokoškolské vzdělání s akademickou...

Jak Češi pomáhají, jak vyjadřují solidaritu, kolik přispívají? Data z aktuálního průzkumu k válce na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: havas.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 15:39 , Vydavatel: Havas Worldwide Prague a.s. ,
Země: Česko
...to z průzkumu veřejného mínění, který připravili výzkumná agentura MNFORCE, komunikační agentura Havas Prague a
Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . O kompletní data z průzkumu si mohou požádat
státní instituce a budu jim poskytnuta zdarma. Většina obyvatel...

MPO zve na seminář k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: foodnet.cz , Autor: Eliška Křížová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 16:01 , RU / měsíc: 3 103 ,
RU / den: 193 , Vydavatel: Potravinářská komora ČR , Země: Česko , AVE: 1 000,00 Kč , GRP: 0,00
...fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. Vystupující: Vilém Semerák,
vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI Jan Procházka, generální ředitel, EGAP Karel Bureš, partner, CORPIN Josef
Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) Záznam z...

Ruští influenceři čelí nenávisti. Kvůli názorům, ale i pouhé národnosti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 16:31 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Život v Česku, Domácí,
Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...a kolektivní sdílené podpoře Ukrajiny se dala taková reakce veřejnosti očekávat,“ říká odbornice na marketing Tereza
Klábíková Rábová z Fakulty  sociálních  věd  UK . „Navíc české úřady daly jasně najevo, že podpora a šíření prokremelských
stanovisek může být posuzováno jako trestný čin,“ dodává. Není...

Západní svět zaspal válku s ruskou propagandou. Už roky tiše pracuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: technet.iDNES.cz , Autor: Aleš Vašíček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 18:44 , Celková
návštěvnost: 73 180 , RU / měsíc: 905 073 , RU / den: 79 947 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Vojenství , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,89 ,
Návštěvy za měsíc: 74 100 000
... Denisa Hejlová je docentka a konzultantka v oboru komunikace. Již přes deset let vede katedru Marketingové komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde vybudovala nový magisterský obor Strategická
komunikace. Specializuje se na politickou a vládní komunikaci,...

Ptát se teď „A co Češi?“ je populistické a nesolidární, říká socioložka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Terezie Wasserbauerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 20:34 ,
Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00
Kč , GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...bude něco stát, když bojujeme za jednu z našich klíčových evropských hodnot. Nebude to zadarmo,“ míní socioložka Institutu
sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Marie Jelínková. Podle několika průzkumů veřejného mínění
je většina české společnosti s reakcí vlády na...

Válka v souvislostech
TV , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 21:38 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Provozovatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Pořad: 19:25 Večerní zprávy , AVE: 123 250,00 Kč , GRP: 0,06
...druhé světové války. Přesto podle něj není důvod k panice. Jaderné hlavice mají svět hlavně zastrašit. Michal SMETANA,
bezpečnostní analytik, FSV  UK  -------------------- Pro Vladimira Putina, pokud ten konflikt zůstane omezený na Ukrajinu, tak
vlastně nedává vyloženě strategický smysl ty zbraně...

13. den ruské vojenské agrese na Ukrajině
TV , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 22:11 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 35 875 996,00 Kč , GRP: 9,67
...statusu Krymu a separatistických regionů na východě země. Jak velký je to podle vás posun? Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Já si myslím, že se o velký posun jednat určitě nemusí. Zelenskyj zopakoval
ukrajinskou pozici v tom smyslu, že Ukrajina je...

ČNB zainvestuje větší část rezerv, jež nakoupila při intervencích. Odmítá kritiku, že se drží při zemi
TISK , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 11 , Autor: Marek Miler , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 09.03.2022 00:23 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Byznys a Peníze , AVE: 208 826,63 Kč , GRP:
1,42
...investiční části bude postupně pokračovat. Zároveň odmítl výhrady některých ekonomů, například Tomáše Havránka z
Institutu ekonomických studií FSV  UK , že se při správě rezerv banka drží zbytečně při zemi a mohla by na portfoliu vydělávat
víc. „Je to nekorektní kritika a částečně se vlamuje do...
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https://www.culturenet.cz/prace/fakulta-socialnich-ved-uk-konkurz-vedouci-katedry-zurnalistiky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.culturenet.cz%2Fprace%2Ffakulta-socialnich-ved-uk-konkurz-vedouci-katedry-zurnalistiky%2F
https://havas.cz/pressroom/jak-cesi-pomahaji-jak-vyjadruji-solidaritu-kolik-prispivaji-data-z-aktualniho-pruzkumu-k-valce-na-ukrajine/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhavas.cz%2Fpressroom%2Fjak-cesi-pomahaji-jak-vyjadruji-solidaritu-kolik-prispivaji-data-z-aktualniho-pruzkumu-k-valce-na-ukrajine%2F
https://www.foodnet.cz/index.php/cs/aktuality/3410-mpo-zve-na-seminar-k-financnim-a-makroekonomickem-aspektum-sankcnich-rezimu-vuci-rusku-a-belorusku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.foodnet.cz%2Findex.php%2Fcs%2Faktuality%2F3410-mpo-zve-na-seminar-k-financnim-a-makroekonomickem-aspektum-sankcnich-rezimu-vuci-rusku-a-belorusku
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-rusti-influenceri-celi-nenavisti-kvuli-nazorum-ale-i-pouhe-narodnosti-192286
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-zivot-v-cesku-rusti-influenceri-celi-nenavisti-kvuli-nazorum-ale-i-pouhe-narodnosti-192286
https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/propaganda-rusko-ukrajina-informacni-valka-kreml-putin.A220307_153316_vojenstvi_alv
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Ftechnet%2Fvojenstvi%2Fpropaganda-rusko-ukrajina-informacni-valka-kreml-putin.A220307_153316_vojenstvi_alv
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/uprchlici-migrace-ukrajina-cesko-verejne-mineni-kritika-pomoc-mineni.A220307_104701_domaci_wass
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fuprchlici-migrace-ukrajina-cesko-verejne-mineni-kritika-pomoc-mineni.A220307_104701_domaci_wass
http://www.newtonmedia.eu/


Kanonýr, který se změnil v bojovníka
TISK , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: Týdeník Klatovska , Strana: 16 , Autor: VÁCLAV VACEK , Vytištěno: 2 330 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
09.03.2022 00:54 , Čtenost: 11 440 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Sport z regionu , AVE: 16 245,20 Kč , GRP: 0,13
...Sezona dopadla špatně, Plzeň po šesti letech sestoupila a Viktorii opustil s devíti starty i Pavel Dobrý. Další kroky vedly do
Německa, do FSV  Hoyerswerda, klubu čtvrté nejvyšší soutěže. „Nějaký čas trvalo, než jsem si zvykl na jiný fotbal, bojovný, plný
soubojů. Já byl spíše měkčí hráč, a tak...

Zbavte se všech eur či dolarů a věřte české koruně, radí experti. Je na tom tak špatně, že určitě poroste URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Lenka D. Jančarová, Lidové noviny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 05:22 ,
Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Byznys , AVE: 35 000,00
Kč , GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...Koruna už teď nemůže být slabší, může jedině posílit,“ řekl například ekonom Tomáš Havránek, který působí na Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  (IES FSV  UK ). Podle Havránka je navíc velmi
pravděpodobné, že ČNB bude nejenom bránit oslabování koruny, ale bude ji...

Živé vysílání 07:05
RÁDIO , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 07:48 , Poslechovost pořadu:
126 124 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 07:05 Živé vysílání , AVE: 4 510 800,00 Kč , GRP: 1,40
...dalších ukrajinských městech. Bývají probíhající války teď více s Michalem smetanou bezpečnostním analytikem z katedry
bezpečnostních studií na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 20, -------------------- Dobrý den.
Pozvání. mluvčí 7, -------------------- Jak podle...

Emeritní ředitel prostějovské knihovny Miloš Kvapil oslavil pětasedmdesátiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: prostejovsky.denik.cz , Autor: autor externí , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 07:54 , RU /
měsíc: 36 835 , RU / den: 4 980 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Čtenář reportér , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,06 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...životem Prostějovský rodák (*15. února 1947) absolvoval v roce 1965 zdejší gymnázium. Potom studoval obor knihovnictví a
vědecké informace na Fakultě  sociálních  věd  a publicistiky UK v Praze  (1971). Působil jako knihovník ve Státní vědecké
knihovně v Olomouci, v Informačním centru Výzkumného ústavu...

Živé vysílání 08:10
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 08:54 , Sledovanost pořadu: 90 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 08:10 Živé vysílání , AVE: 13 114 500,00 Kč , GRP: 1,01
...než na diplomatická řešení. Naším hostem je teď Jan Ludvík, výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum míru z
katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , tak vám přeji dobré ráno. mluvčí 5, -------------------
- Dobré ráno. Zítra tedy uplynou 2 týdny od začátku...

Přepis: Jak to vidí Jiří Pondělíček – 8. března 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 09:27 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...pohled na rozkolísaný svět nám dnes zprostředkuje Jiří Pondělíček, amerikanista z Univerzity Karlovy, vítám vás.Jiří
PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKDobré ráno.Jan BURDA, moderátorK poslechu zve také Jan Burda. Nejde začít jinak, jak
reaguje americká společnost na ruské napadení nezávislého státu...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 11:05 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 20 789 010,00 Kč , GRP: 0,83
... mluvčí 1, -------------------- Ve studiu ČT24 odborník na jaderné zbraně z katedry mezinárodních vztahů institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav bříza. Pane břízo, dobré dopoledne. Děkuji, že jste
se připojil. Dobré dopoledne vám. Když se podíváte na...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 11:28 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 18 899 100,00 Kč , GRP: 0,83
...Ve studiu ČT24 se vracím podrobněji nejen ruské agresi na Ukrajině, ale i širším souvislostem této agrese expert na jaderné
zbraně fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav bříza ještě no. Dobrý den, pane břízo. Já zdravím. Dobrý den.
Mluvil jsem o tom, že se zastavíme, ujal jde o...

Živé vysílání 11:00
RÁDIO , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 11:52 , Poslechovost pořadu:
286 062 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:00 Živé vysílání , AVE: 4 228 250,00 Kč , GRP: 3,18
...televizi. V době internetu je sice daleko jednodušší cokoliv zveřejnit, ale každý, kdo něco zveřejní, je za to odpovědný, říká
historik Jan sebe fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 12, -------------------- Ještě donedávna jsme
předpokládali, že jakoby omezování toho informačního...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně volá po bezletové zóně nad Ukrajinou, Severoatlantická
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https://www.lidovky.cz/byznys/ceska-koruna-euro-dolar-mena-investice-experti-rust-zhodnoceni-akcie.A220308_205710_ln_ekonomika_lros
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fbyznys%2Fceska-koruna-euro-dolar-mena-investice-experti-rust-zhodnoceni-akcie.A220308_205710_ln_ekonomika_lros
https://prostejovsky.denik.cz/ctenar-reporter/emeritni-reditel-prostejovske-knihovny-milos-kvapil-oslavil-petasedmdesatiny-202.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fprostejovsky.denik.cz%2Fctenar-reporter%2Femeritni-reditel-prostejovske-knihovny-milos-kvapil-oslavil-petasedmdesatiny-202.html
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-jiri-pondelicek-8-brezna-2022-8698287
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-jiri-pondelicek-8-brezna-2022-8698287
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně volá po bezletové zóně nad Ukrajinou, Severoatlantická
aliance a vlády států Evropské unie ji ale u URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 12:19 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...hodnoty a bývalý diplomat Martin Svárovský a politický geograf a zástupce vedoucího Katedry politologie Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Moderuje Karolína Koubová. Popis podcastu
Diskuse se dvěma hosty, kteří hájí opačný názor. Široký záběr...

Pro a proti - Martin Svárovský (thinktank Evropské hodnoty) a Jan Kofroň (politický geograf)
RÁDIO , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 14:06 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 560 000,00 Kč , GRP: 0,43
...-------------------- A mým druhým hostem je politický geograf a zástupce vedoucího Katedry politologie Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. I vás vítám, dobrý den. Jan KOFROŇ, politický geograf,
Katedra politologie, Institut politologických studií,...

Přehled ruských válečných spojenců. Na Ukrajině za Putina bojují Bělorusové, Vagnerovci a Čečenci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Anna Urbanová, Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 14:42 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...potvrzuje také fakt, že Evropská unie proti režimu přijala sankce. Zapojení dalších států, které jsou s Ruskem spřátelené, je
podle experta z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  na úrovni spekulací. Nedokáže si ho představit s ohledem právě
na dopady sankcí, které by bezpochyby následovaly....

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 14:55 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 608 730,00 Kč , GRP: 0,92
...také tam přiletím, sedneme si, promluvíme si úrovni. mluvčí 1, -------------------- Ve studiu ČT 24 Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane Feri, dobrý den. Děkuji, že jste se připojil? mluvčí 4, --
------------------ Dobrý den. mluvčí 1, ...

ČNB zainvestuje větší část rezerv, které nakoupila při intervencích. Odmítá kritiku, že se drží při zemi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Marek Miler , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 17:15 , Celková návštěvnost:
4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy za měsíc:
3 900 000
...investiční části bude postupně pokračovat. Zároveň odmítl výhrady některých ekonomů, například Tomáše Havránka z
Institutu ekonomických studií FSV  UK , že se při správě rezerv banka drží zbytečně při zemi a mohla by na portfoliu vydělávat
víc. „Je to nekorektní kritika a částečně se vlamuje do...

Může Putin padnout? A jak to celé skončí? Odpovídá trojice odborníků na Rusko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Eva Mošpanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 18:54 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Hlavní , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...skončit – jsme položili trojici expertů. Na dotazy Deníku N odpovídali: Michael Romancov, politický geograf, vyučuje na
Katedře politologie Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a na Metropolitní univerzitě Praha Karel Svoboda, rusista a
politolog, působí na Katedře ruských a...

Jak nebezpečný je Černobyl? A výpověď novináře, který se včera vrátil z Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Veselovský, Daniela Písařovicová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022
20:22 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: DVTV , AVE:
20 000,00 Kč , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...SÚRO Miroslav Hrehor, psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor, hudebník Igor Ochepovsky a Denisa Hejlová, vedoucí
katedry Marketingové komunikace FSV  UK . Hosty jsou novinář Vojta Boháč, náměstek pro jadernou bezpečnost SÚRO
Miroslav Hrehor, psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor,...

Jednání ministrů Ukrajiny a Ruska je pro Moskvu porážka, říká bývalý diplomat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Vojtěch Gavriněv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 20:22 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...ale je to spíš úvaha, která nemusí mít se skutečností nic společného. Myslím, že to vyslovil Jan Šír z Institutu mezinárodních
studií FSV  Univerzity  Karlovy . Krym by mohl dostat nějaký mezinárodní statut a východní území nějakou autonomii. Ale je to
samozřejmě věc, která nemusí vyhovovat ani jedné...

Válka na Ukrajině pokračuje od 24. února
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https://talk.youradio.cz/porady/pro-a-proti/ukrajinsky-prezident-volodymyr-zelenskyj-opakovane-vola-po-bezletove-zone-nad-ukrajinou-severoatlanticka-aliance-a-vlady-statu-evropske-unie-ji-ale-unisono-nadale-odmitaji-protoze-by-to-podle-nich-znamenalo-vstup-do-valky-s-ruskem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpro-a-proti%2Fukrajinsky-prezident-volodymyr-zelenskyj-opakovane-vola-po-bezletove-zone-nad-ukrajinou-severoatlanticka-aliance-a-vlady-statu-evropske-unie-ji-ale-unisono-nadale-odmitaji-protoze-by-to-podle-nich-znamenalo-vstup-do-valky-s-ruskem
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-ukrajina-valka-vladimir-putin-cecenci-vagnerovci-belorusko-syrie-podnestri_2203090712_jgr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Frusko-ukrajina-valka-vladimir-putin-cecenci-vagnerovci-belorusko-syrie-podnestri_2203090712_jgr
https://hn.hn.cz/c1-67043210-cnb-zainvestuje-vetsi-cast-rezerv-jez-nakoupila-pri-intervencich-odmita-kritiku-ze-se-drzi-pri-zemi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67043210-cnb-zainvestuje-vetsi-cast-rezerv-jez-nakoupila-pri-intervencich-odmita-kritiku-ze-se-drzi-pri-zemi
https://denikn.cz/831206/muze-putin-padnout-a-jak-to-cele-skonci-odpovida-trojice-odborniku-na-rusko/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F831206%2Fmuze-putin-padnout-a-jak-to-cele-skonci-odpovida-trojice-odborniku-na-rusko%2F
https://video.aktualne.cz/dvtv/jak-nebezpecny-je-cernobyl-a-vypoved-novinare-ktery-se-vcera/r~fdc69af09fd611eca9b1ac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvideo.aktualne.cz%2Fdvtv%2Fjak-nebezpecny-je-cernobyl-a-vypoved-novinare-ktery-se-vcera%2Fr%7Efdc69af09fd611eca9b1ac1f6b220ee8%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-jednani-ministru-ukrajiny-a-ruska-je-pro-moskvu-porazka-rika-byvaly-diplomat-192771
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-jednani-ministru-ukrajiny-a-ruska-je-pro-moskvu-porazka-rika-byvaly-diplomat-192771
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Válka na Ukrajině pokračuje od 24. února
RÁDIO , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 21:38 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 398 940,00 Kč , GRP: 3,16
...vývoji konfliktu na Ukrajině probereme s politologem Janem Šírem z katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země,
Institut mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý...

14. den ruské vojenské agrese na Ukrajině
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 22:10 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 34 666 970,00 Kč , GRP: 9,67
...by se teoreticky odvodit právě od míst, kde kotví jejich miliardové jachty nebo přistávají soukromá letadla. Karel SVOBODA,
odborník na Rusko, FSV  UK  -------------------- Spousta z nich přistávala v Izraeli, kde oni budou schovaní někde v místech,
kde sankce plně na ně nedosahují. Karibik, Bahamy....

Válka v souvislostech
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 22:16 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Provozovatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Pořad: 19:25 Večerní zprávy , AVE: 130 050,00 Kč , GRP: 0,06
...Smetany je možnost masových demonstrací a převratu pravděpodobnější až v případě dlouhého odpor Ukrajinců. Michal
SMETANA, bezpečnostní analytik, FSV  UK  -------------------- Ruská ekonomika bude dále ruinována politickými a
ekonomickými sankcemi, zároveň pro ni bude velmi obtížné vlastně...

Válka znamená dodatečný inflační šok
TISK , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 18 , Autor: MARTIN KYLAR , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 00:34 ,
Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině
...Za minulého režimu pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV. Po revoluci se stal vedoucím katedry makroekonomie na
Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  UK . V letech 1998-1999 působil jako výkonný ředitel Evropské banky
pro obnovu a rozvoj. V únoru 1999 byl jmenován viceguvernérem Í...

Stát musí řešit integraci uprchlíků i dopady zdražování na vlastní občany URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: ekonom.cz , Autor: Bohumír Žídek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 07:49 , RU / měsíc:
1 186 217 , RU / den: 89 350 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 45 000,00 Kč , GRP: 0,99
...skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030. Devět let pracoval ve výzkumné agentuře Median. Vystudoval kvantitativní
sociální výzkum na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Co konkrétně? Jsou to minimálně čtyři věci. Administrativně
uvolnit příspěvek na bydlení, aby ho vyčerpalo 300 až...

Nevěřme, že se Putin zbláznil, říká bezpečnostní analytik Michal Smetana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Štěpán Kučera , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 09:45 , Celková
návštěvnost: 151 311 588 , RU / měsíc: 5 608 102 , RU / den: 2 082 124 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 23,13 ,
Návštěvy za měsíc: 117 000 000
...strany, mohou vést u západní veřejnosti k nerealistickým očekáváním,“ upozorňuje v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou
Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  UK , který se zabývá mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní, ale
také politickou psychologií. Právě na ni jsme se zaměřili. ...

Šíří se další hoax „o zlých Ukrajincích a hodných Rusech“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: manipulatori.cz , Autor: Jan Cemper , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 10:03 , Celková
návštěvnost: 123 570 , RU / den: 850 , Vydavatel: manipulatori.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,01
...to by byla obrovská devíza pro mašinérii Vladimira Putina. Tohle by ruské vládě určitě pomohlo,“ je přesvědčený Smetana,
výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tags: Hoax ...

Linda Bartošová: K práci v televizi jsem měla nezdravý vztah. Potřebovala jsem odstup URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Tomáš Maca , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 10:24 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Žena , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...nečetl noviny, natož aby mě napadlo přihlásit se do nějaké redakce na praxi. Já jsem se už ve třeťáku zajela podívat na den
otevřených dveří na Fakultě  sociálních  věd  a dověděla jsem se, že na komisi při přijímačkách uděláte dojem, když si s sebou
donesete pár vystřižených článků, které vám už v...

Ruská propaganda
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 12:21 , Provozovatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský - Rozhovor I
...PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka -------------------- Vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  a expertka na politickou a vládní komunikaci, propagandu a public relations Denisa Hejlová přijala pozvání
do DVTV, zdravím vás, dobrý den. Denisa HEJLOVÁ,...

Mají v logu „Z“, už řadu let. Nyní ho nešťastné firmy kvůli útokům mění URL
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https://ekonom.cz/c1-67043180-stat-musi-resit-integraci-uprchliku-i-dopady-zdrazovani-na-vlastni-obcany
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fekonom.cz%2Fc1-67043180-stat-musi-resit-integraci-uprchliku-i-dopady-zdrazovani-na-vlastni-obcany
https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/neverme-ze-se-putin-zblaznil-rika-bezpecnostni-analytik-michal-smetana-40389755
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fkultura%2Fsalon%2Fclanek%2Fneverme-ze-se-putin-zblaznil-rika-bezpecnostni-analytik-michal-smetana-40389755
https://manipulatori.cz/siri-se-dalsi-hoax-o-zlych-ukrajincich-a-hodnych-rusech/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmanipulatori.cz%2Fsiri-se-dalsi-hoax-o-zlych-ukrajincich-a-hodnych-rusech%2F
https://zena.aktualne.cz/linda-bartosova-k-praci-v-televizi-jsem-mela-nezdravy-vztah/r~e25430409b0b11eca06bac1f6b220ee8/
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Mají v logu „Z“, už řadu let. Nyní ho nešťastné firmy kvůli útokům mění URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Iva Špačková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 12:43 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Firmy, Byznys / Trendy,
Byznys, Magazín Byznys, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...nákupů, tak i k poškození reputace firmy v očích zákazníků i potenciálních zaměstnanců,“ říká Petra Koudelková z Katedry
marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve standardní situaci by rebranding měl být podle ní
promyšlený a strategický a často mu předchází...

Hejlová: V Rusku je jiná realita. Lidé věří lžím a bojí se i pohřbívat své vojáky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Daniela Písařovicová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 14:50 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: DVTV , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...dnes slyšíme stejné lži, jaké používalo před druhou světovou válkou Německo,” říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry
Marketingové komunikace a PR na FSV . „Ruská propaganda se zaměřuje na demonstraci síly, Ukrajina naopak sází na
soudržnost a morálku. Cílem ruské propagandy je narušit...

Miloš DOLEŽAL URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: revolverrevue.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 21:35 , RU / den: 10 000 , Vydavatel:
revolverrevue.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,11
...DOLEŽAL (nar. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou), vystudoval Fakultu  sociálních  věd  UK  (1992), v letech 1991–1993
pracoval jako redaktor časopisu Perspektivy, poté jako asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou II, hlídač
azylového domu a plakátovač. Od roku 2002 působí v literární redakci...

Bezletová zóna nad Ukrajinou? ‚Chceme-li válku, jděme do toho jinak, natvrdo,‘ říká politický geograf URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Karolína Koubová, Ondřej Čihák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 12:23 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...cesty pro humanitární a vojenskou pomoc i vojenské velení země,“ navrhuje. Politický geograf Kofroň z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ale varuje, že i omezenou bezletovou zónou vstoupíme do
konfliktu s Ruskem. „Ani si nejsem jistý, k čemu by zóna...

 

Archiweb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: archiweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:34 , Celková návštěvnost: 178 310 , RU /
den: 3 640 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Co je architektura? přednáška Miroslava Šika na FSv ČVUT Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT
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Martin Laryš: Ukrajina má šanci se ubránit. Ruský voják je kanonenfutr URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Martin Laryš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 06:40 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Rubrika: Názory , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,31
Od počátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu domácí mediální prostor dle předpokladů zaplnily komentáře českých expertů
snažících se vysvětlit, co se vlastně děje a co se nejspíše bude dít dál. Poměrně rozšířeným jevem v tomto prostředí je určitý
defétismus části odborné komunity, jenž dle mého názoru vyplývá z nedostatečné znalosti ukrajinských a ruských reálií.

Jejich argumentaci lze shrnout do frází o tom, že a) Ukrajina je vojensky mnohem slabší, a proto zaručeně prohraje (čísla přece
hovoří jasně); b) sankce Rusku nijak neškodí, z čehož implicitně vyplývá, že je ani nemá smysl zavádět; c) Západ stejně nemá
Ukrajině jak vojensky pomoci, protože Rusko má přece jaderné zbraně a kdo na vojenské pomoci i přesto trvá, je válečný
štváč, který hodlá vyvolat třetí světovou válku. Shrnuto a podtrženo: nemá smysl Rusku odporovat.

Říkám si, zda tyto argumenty budou platit i v případě napadení dalších zemí, například pobaltských republik s velkou ruskou
menšinou. Zda i v tomto případě „nebude mít smysl vzdorovat, protože Putin má přece jaderné zbraně“... Používaný argument,
že Putinovi jde jen o Ukrajinu a nikam dál nepůjde, je momentálně stejně platný jako dřívější argumenty, že Putinovi přece stačí
anektovat Krym a Donbas používat jako páku na prozápadní ambice Kyjeva.

Jak jsem již naznačoval, v těchto komentářích se projevuje nedostatek znalostí místního kontextu. I když čísla o ruské vojenské
síle vypadají impozantně, ruská armáda není neporazitelná. Naopak už několikrát v minulosti byla poražena papírově mnohem
slabším protivníkem, než je ukrajinská armáda. Proč bychom tedy neměli propadat panice a dopředu se vzdávat?

V prvé řadě proto, že ruská armáda je byrokratický kolos na hliněných nohou prostoupený šikanou a korupcí. Není to žádná
šíleně efektivní a nezastavitelná mašinerie. Ačkoliv má Rusko vyspělé vojenské technologie, přístup k vlastním vojákům se za
posledních 200 let příliš nezměnil. Jsou stále považováni za bezprávný kanonenfutr, oblečení v šupácké uniformě, často i bez
vědomí toho, kam jedou a proč.

První záběry zajatých ruských vojáků potvrzují nevysokou bojovou morálku. Navíc jim kvůli logistickým problémům docházejí
potraviny a palivo. A města bez lidské síly, tedy bez vojáků, neudržíte. Druhým důvodem je fungování ukrajinské společnosti s
nebývale vysokou úrovní organizace (namísto spoléhání na stát) a odhodlání.

Bojový duch Ukrajinců, vojáků i civilistů, den ode dne roste, a pokud se jim podaří i nadále vzdorovat proti zjevné přesile, mají
šanci ubránit se, a tedy vyhrát. Proto má smysl Ukrajině v maximální možné míře pomoci, zejména pokud tato pomoc může mít
příznivý dopad na možnosti se ubránit. Putin udělal chybu, která rovněž plyne z nepochopení situace na Ukrajině. Možná se on
a jeho okolí stali obětí vlastní propagandy, nicméně si zjevně neuvědomili, že nebojují se Zelenským či s fašisty a bojůvkami
trápícími ruskojazyčné obyvatelstvo, ale s miliony a miliony ukrajinských občanů.

Neuvědomuje si, že i kdyby náhodou zajal Zelenského a dosadil do Kyjeva svou loutku, která řekne, že Ukrajinci mají složit
zbraně, válka neskončí, nýbrž přejde z konvenční války do fáze gerilových bojů ve městech i mimo ně s mimořádnou podporou
civilního obyvatelstva. Za této konstelace si v gerilové válce vylámali zuby i silnější hráči.

V tom případě je životně důležité, aby i v této fázi na Ukrajinu nadále proudily zásoby zbraní a munice. Nechci znít přehnaně
optimisticky, ale vojenská pomoc Ukrajině stejně jako sankce proti Rusku mají velký smysl, na rozdíl od alibistických komentářů,
že s tím stejně nic neuděláme. Není to pravda. Ukrajina má šanci se ubránit a každý z nás na tom může mít svůj malý podíl.

Autor je politolog na FSV  UK

Slavia-Sparta! Sparťané i s Jabloncem, Plzeň ve Zlíně, City-United, Liverpool-West Ham, Neapol-AC Milán! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 07:00 , RU / den: 5 530 , AVE: 4 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,06
První březnový víkend pokračuje jarní část české Fortuna:ligy 24. kolem (O2 TV Sport a O2 TV Fotbal). Velkým šlágrem kola je
derby Slavia-Sparta (v neděli v 18.00), Viktoria Plzeň hraje už v sobotu ve Zlíně (15.00).

Hrají se opět i anglická Premier League (Premier Sport 1 a Premier Sport 2, mj. Liverpool-West Ham v sobotu v 18.30 a
Manchester City-Manchester United v neděli v 17.30), druhá anglická liga (Premier Sport 1 a Arena Sport 1), první a druhá
německá bundesliga, italská Serie A (mj. SSC Neapol-AC Milán v neděli ve 20.45 hodin), španělská La Liga 1 a La Liga 2 (vše
NOVA Sport 3 a NOVA Sport 4), francouzská Ligue 1 a Ligue 2 (NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2), nizozemská Eredivisie (Arena
Sport 1 a Arena Sport 2), Liga Portugal (Arena Sport 1), turecká Süperliga (Sport 1 a Sport 2), slovenská Fortuna liga (NOVA
Sport 2 a TV Dajto), rakouská bundesliga (Arena Sport 2), americká MLS (NOVA Sport 1) a skotská Premiership (Premier
Sport 1). 
Už v týdnu jsou ale na pořadu zápasy semifinále Českého poháru (ČT Sport – Sparta-Jablonec ve středu v 19.30 hodin),
Francouzského poháru (NOVA Sport 4), Italského poháru a Španělského poháru (obojí Sport 1 a Sport 2), čtvrtfinále
Německého poháru a osmifinále Anglického poháru (obojí NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2). 
V pátek (17.00, ČT Sport) pak začíná duelem Zbrojovka Brno-Prostějov jarní část druhé české ligy. 

PONDĚLÍ 28. ÚNORA 2022 
18.00: Kasimpasa – Fenerbahce Istanbul (utkání 27. kola turecké Süperligy) – Sport 2. Sport 1 záznam ve 22.00 hodin. 
19.20 (výkop 19.30): FTZS Liberec – Slavia Praha (utkání 17. kola české futsalové ligy) – ČT Sport. Záznam v úterý v 6.00
hodin. 
20.00: Tiki-Taka 23 (talk show po 23. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): Atalanta Bergamo – UC Sampdoria Janov(utkání 27. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
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20.40 (výkop 20.45): Grenoble Foot 38 – FC Toulouse (utkání 26. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): FC Granada – FC Cádiz (utkání 26. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): FC West Bromwich Albion – FC Swansea City (utkání 35. kola druhé anglické ligy/Championship) –
Premier Sport 1. 
23.00 (záznam, výkop 21.00): FC Málaga – FC Cartagena (utkání 29. kola druhé španělské ligy/ La Liga 2) – NOVA Sport 3. 

ÚTERÝ 1. BŘEZNA 2022 
14.00: Tiki-Taka 23 (talk show po 23. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
17.55 (výkop 18.00): FC Paris Saint-Germain – FC Sevilla (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA)– NOVA Sport 3, UEFA.tv. 
20.10 (výkop 20.15): FC Petersborough United – Manchester City (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA
Sport 1, Voyo. 
20.25 (výkop 20.30): FC Crystal Palace – FC Stoke City (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – Voyo. 
20.40 (výkop 20.45): FC Burnley – FC Leicester City (dohrávané utkání 22. kola anglické Premier League) – Premier Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): 1. FC Union Berlín – FC Sankt Pauli (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – Voyo,
německá ARD (Das Erste). 
20.50 (výkop 20.55): FC Middlesbrough – Totenham Hotspur (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport
2, Voyo. 
20.55 (výkop 21.00): OGC Nice – FC Versailles (semifinálové utkání Francouzského poháru/Coupe de France) – NOVA Sport
4. 
21.00: Manchester United – Borussia Dortmund (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – UEFA.tv. 
21.45 (relive, výkop 21.00): AC Milán – Inter Milán (úvodní semifinálové utkání Italského poháru/Coppa Italia) – Sport 2. 

STŘEDA 2. BŘEZNA 2022 
14.00: AZ Alkmaar – Juventus Turín (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – UEFA.tv. 
16.25 (výkop 16.30): MŠK Žilina – FC Red Bul Salcburk (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – slovenská TV Dajto. 
17.40 (výkop 18.00): Sparta Praha – FK Jablonec (semifinálové utkání Českého poháru/Mol Cup) – ČT Sport. Záznam v 1.10
hodin. 
18.25 (výkop 18.30): Hamburger SV – Karlsruher SC (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – NOVA Sport 1,
Voyo. německý Sport1.de. 
18.25 (výkop 18.30): Hannover 96 – RB Lipsko (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – NOVA Sport 2, Voyo. 
20.10 (výkop 20.15): FC Luton Town – FC Chelsea (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – Voyo. 
20.25 (výkop 20.30): FC Southampton – FC West Ham United (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport
2, Voyo. 
20.30: LASK Linec – FC Red Bull Salcburk (utkání 21. kola rakouské bundesligy) – Arena Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): VfL Bochum – SC Freiburg (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – Voyo, německá ARD
(Das Erste). 
20.40 (výkop 20.45): FC St. Johnstone – FC Glasgow Rangers (utkání 29. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. 
21.00: ACF Fiorentina – Juventus Turín (úvodní semifinálové utkání Italského poháru/Coppa Italia) – Sport 2. 
21.00: Real Madrid – Atlético Madrid (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – UEFA.tv. 
21.10 (výkop 21.15): FC Nantes – AS Monako (semifinálové utkání Francouzského poháru/Coupe de France) – NOVA Sport 4.
21.10 (výkop 21.15): FC Liverpool – FC Norwich City (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport 1, Voyo. 
21.30: FC Valencie – Athletic Bilbao (semifinálové utkání Španělského poháru/Copa del Rey) – Sport 1. 

ČTVRTEK 3. BŘEZNA 2022 
21.00: Real Betis Sevilla – Rayo Vallecano (semifinálové utkání Španělského poháru/Copa del Rey) – Sport 1. 
21.10 (výkop 21.15): FC Everton – FC Boreham Wood (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport 1, Voy
o. 

PÁTEK 4. BŘEZNA 2022 
16.40 (výkop 17.00): MŠK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda Bratislava (utkání 1. kola skupiny o titul slovenské
Fortuna ligy) – NOVA Sport 2. 
16.55 (výkop 17.00): Zbrojovka Brno – 1. SK Prostějov (utkání 17. kola druhé české ligy/F:NL) – ČT Sport. 
18.00: Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 2. 
18.25 (výkop 18.30): SV Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim (utkání 25. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.40 (výkop 20.45): Inter Milán – US Salernitana Calcio 1919 (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 

20.40 (výkop 20.45): FC Sheffield United – FC Nottingham Forest 
(utkání 36. kola druhé anglické ligy/Championship) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Deportivo Alavés – FC Sevilla (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): FC Lorient – Olympique Lyon (utkání 27. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 

SOBOTA 5. BŘEZNA 2022 
13.25 (výkop 13.30): FC Leicester City – FC Leeds United (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam v 18.00 hodin. 
13.25 (výkop 13.30): FC Sankt Pauli – Karlsruher SC (utkání 25. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
13.30: FC Fulham – FC Blackburn Rovers (utkání 36. kola druhé anglické ligy/Championship) – Arena Sport 1. 
14.30 (výkop 15.00): Fastav Zlín – Viktoria Plzeň (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam ve 21.00 hodin, O2 TV Fotbal v neděli v 9.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FK Pardubice – Dynamo České Budějovice, Sigma Olomouc– Bohemians Praha 1905 (utkání 24. kola
české Fortuna:ligy) – streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 21.00 hodin a ve 23.00 hodin. 
15.00 (výkop 15.30): Bayern Mnichov – Bayer 04 Leverkusen (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. NOVA
Sport 3 záznam v 0.45 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): RB Lipsko – SC Freiburg (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4 záznam
ve 22.45 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Burnley – FC Chelsea (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam
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ve 20.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Wolverhampton Wanderers – FC Crystal Palace (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 2. 
16.30: Boavista Porto – SC Braga (utkání 25. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
17.00: Konyaspor – Galatasaray Istanbul (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 20.30 hodin. 
17.20 (výkop 18.00): Baník Ostrava – Slovan Liberec (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v neděli v 9.00 a v 21.00 hodin, O2 TV Fotbal v neděli ve 12.00 hodin. 
17.55 (výkop 18.00): AS Řím – Atalanta Bergamo (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
18.25 (výkop 18.30): VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach ( utkání 26. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
18.25 (výkop 18.30): FC Liverpool – FC West Ham United (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 22.00 hodin. 
19.00: SC Portimonense – Benfica Lisabon (utkání 25. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
20.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.30 (záznam, výkop 16.00): FC Newcastle United – FC Brighton and Hove Albion (utkání 28. kola Premier League) – Premier
Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): Cagliari Calcio – SS Lazio Řím (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): Real Madrid – Real Sociedad San Sebastián (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.00: Feyenoord Rotterdam – SC Groningen (utkání 25. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
21.10 (výkop 21.15): OGC Nice – FC Paris Saint-Germain (utkání 27. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
22.25 (záznam, výkop 16.00): FC Aston Villa – FC Southampton (utkání 28. kola Premier League) (utkání 28. kola Premier
League) – Premier Sport 1. 
1.50 (výkop 1.30): FC Charlotte – Los Angeles Galaxy (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 

NEDĚLE 6. BŘEZNA 2022 
12.15: PSV Eindhoven – Heracles Almelo (utkání 25. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. Arena Sport 2 záznam ve
21.00 hodin. 
12.25 (výkop 12.30): CFC Janov – FC Empoli (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. Záznam v 0.45 hodin. 
12.55 (výkop 13.00): FC Livingston – Celtic Glasgow (utkání 30. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. 
13.55 (výkop 14.00): FC Cádiz – Rayo Vallecano (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
14.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
14.30 (výkop 15.00): FK Teplice – 1. FC Slovácko (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v pondělí ve 13.00 hodin, O2 TV Fotbal v pondělí v 18.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FK Jablonec – FC Hradec Králové, FK Mladá Boleslav – MFK Karviná (utkání 24. kola české Fortuna:ligy)
– streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 21.00 hodin a ve 23.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FC Watford – FC Arsenal (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam ve
22.00 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 – Borussia Dortmund (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 

16.10 (výkop 16.15): FC Elche – FC Barcelona (utkání 27. kola 
španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4 záznam ve 23.00 hodin. 
16.30 (výkop 17.00): MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (utkání 1. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) – slovenská TV
Dajto. 
16.45: Ajax Amsterdam – RKC Waalwijk (utkání 25. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
17.00 (relive, výkop v 16.00): FC Red Bull Salcburk – Cashpoint SCR Altach (utkání 22. kola rakouské bundesligy) – Arena
Sport 2. 
17.00: Fenerbahce Istanbul – Trabzonspor (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 1. 
17.15 (výkop 17.05): OSC Lille – Clermont Foot (utkání 27. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
17.20 (výkop 18.00): Slavia Praha – Sparta Praha (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v pondělí v 9.00 hodin, O2 TV Fotbal v pondělí ve 21.30 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): Manchester City – Manchester United (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport
2 záznam ve 20.00 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): 1. FC Kolín nad Rýnem – TSG 1899 Hoffenheim (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 
18.15 (výkop 18.00): Juvnetus Turín – Spezia Calcio (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 
19.00: FC Pacos de Ferreira – FC Porto (utkání 25. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
20.15 (výkop 20.45): SSC Neapol – AC Milán (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.55 (výkop 21.00): Real Betis Sevilla – Atlético Madrid (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 

21.55: Dohráno (zpravodajství z 24. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
PONDĚLÍ 7. BŘEZNA 2022 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve 12.00
hodin. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve 12.30
hodin. 
18.00: Besiktas Istanbul – Basaksehir Istanbul (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 21.00 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 24 (talk show po 24. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.00: Upoutávka na úvodní osmifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 1. 
20.25 (výkop 20.30): FC Nottingham Forest – AFC Huddersfield Town (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) –
NOVA Sport 1. 
20.35: Novinky před úvodními osmifinálovými utkáními Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
20.40 (výkop 20.45): FC Toulouse – USL Dunkerque (utkání 27. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): Athletic Bilbao – UD Levante (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): Tottenham Hotspur – FC Everton (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Real Sociedad San Sebastián B – Sporting Gijón (utkání 30. kola druhé španělské ligy/ La Liga 2) –
NOVA Sport 
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Zákaznická zkušenost má prostupovat celou komunikací značky, říká nový šéf agentury Etnetera Motion Michal Bubeníček.

Etnetera Motion má od března nové vedení, do role CEO nastupuje dosavadní šéf strategie Michal Bubeníček. „Chci se dál
věnovat klíčovým klientům a projektům,“ říká.

Co máte jako nový CEO v plánu?

Změna ve vedení se připravovala od loňského srpna, takže už jsem se na řízení podílel s mým předchůdcem Václavem
Peterkou. Ten se nyní v rámci skupiny přesouvá do Etnetery a ujímá se nové byznysové kompetence . Mezi prvními změnami
bylo spojení oddělení kreativců a designérů. Také jsme se s Davidem Böhmem domluvili, že se ujme role kreativního ředitele
po Petru Soškovi. Ten převezme část strategické práce po mně. Část si chci ponechat, abych se dál mohl věnovat klíčovým
klientům a projektům. Myslím, že je to v dnešní době výhoda, být jako CEO zapojený do strategie i tvorby, abychom mohli
agenturu profilovat na základě našich kompetencí a potřeb klientů. Aktuálně chceme posilovat kreativní strategii.

Jakým způsobem?

Když jsme se z digitální agentury posunuli do fullservicové, děláme více ATL kampaní, což vyžaduje větší strategický přesah,
protože tím více ovlivňujeme celou komunikaci. V tom se dál chceme posouvat a posilovat expertízu, protože jinak se na
přesyceném trhu neuplatníte. Pro mě jsou vzorem Droga5 nebo Wieden+Kennedy, které se přes kreativitu a strategii posunuly
mezi top agenturní hráče. Máme výhodu oproti klasickým ATL agenturám, které přemýšlejí hlavně o spotu a klíčových
vizuálech, jimiž vyprávějí příběh. My jdeme přes celkovou zákaznickou zkušenost, jíž příběh proplouvá napříč. Umíme do
kreativní strategie snáze zapojit dílčí digitální touchpointy od webů a newsletterů, až třeba po aplikace a push notifikace.

Máte toho dost, budete pokračovat i v rozvoji byznysu v Austrálii?

Budu. S byznysem v Austrálii jsme začali před covidem. Sama Etnetera Group v zahraničí působí díky práci s klienty, ale bez
poboček. Ani my v kreativní části nejdeme cestou tvrdé expanze. Vybíral jsem ze tří zemí s nejlépe rozvinutým reklamním
byznysem — USA, Británií a Austrálií. V USA jsem nějaký čas žil, i jsem se tam vracel studovat včetně exekutivního kurzu na
Harvardu. Vím, že je tam složité prorazit. Austrálie je z pohledu reklamy nejzajímavější a měl jsem tam kontakty.

V Austrálii jsme vytvořili partnerství s agenturou Reborn. Do některých tendrů jsme šli půl na půl, tak jsme se dostali k tamnímu
Unileveru nebo Kraft Heinz.

Jak to funguje?

Během prvního roku jsme vytvořili partnerství s agenturou Reborn, je nám podobná přístupem, kulturou i velikostí. Oni tím
škálují svůj agenturní dosah a my se dostáváme k tamnímu byznysu. Do některých tendrů jsme šli půl na půl, tak jsme se
dostali k tamnímu Unileveru nebo Kraft Heinz. Občas je to divoké kvůli odlišným kulturním očekáváním nebo vnímání designu,
ale zase se na tom můžeme hodně naučit. Dostat se z té středoevropské „bubliny“, což hodně pomohlo i mně. Časem tam
možná budeme moci mít svůj tým a bude možné rozšiřovat i další vertikály skupiny Etnetera, jako data analytiku nebo mobilní
vývoj.

Nedávno jste se stali jednou z agentur Škody Auto pro Česko. Máte přinést i nový pohled na věc. V čem třeba?

Je prostor komunikaci posunut třeba i díky tomu, že máme silný technologický „background“. Vedle nás je Zaraguza jako jedna
z ikon kreativních agentur. Můžeme se velmi dobře doplňovat. Etnetera Group se Škodou Auto dlouhodobě spolupracuje na
mnoha projektech od výroby přes prodej po inovace. Díky tomu můžeme třeba pomoci s komunikováním stěžejního tématu
elektromobility, rozumíme mu z pohledu firmy i zákazníků.

Jakou máte strategii pro účast ve výběrových řízeních?

Chceme si pečlivěji vybírat tendry, do kterých půjdeme. Začátek covidu ovlivnil i náš obrat, protože se seškrtaly inovativní
projekty, které nebyly pro klienty klíčové. I když nám pomáhalo, že máme klienty z různých oborů, hledali jsme na trhu nové
příležitosti a věnovali jsme výběrovým řízením opravdu mnoho času. Pro úspěch je ho potřeba čím dál víc, což představuje
velkou investici. Proto chceme více zvažovat pro a proti a jít do těch tendrů, kde vynikne naše přidaná hodnota.

Chceme více zvažovat pro a proti a jít do těch tendrů, kde vynikne naše přidaná hodnota.

Inovační projekty se nevracejí?

Některé zmizely nenávratně. Hlavně v FMCG a v kampaních navázaných na eventy. Nebo se třeba experience marketing v
retailu přeorientoval na e-commerce. Náš návrat k normálním číslům se vydařil hlavně díky novému byznysu. To bylo náročné,
protože řada agentur byla třeba i po propouštění ochotna jít na dřeň a prostředí bylo konkurenčnější.

Vy jste nepropouštěli?
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Bohužel s některými jsme se rozloučili, ale nebylo to vždy cíleně kvůli pandemii. Měli jsme však třeba dva měsíce, kdy jsme si
snížili všichni platy, ale už na konci prvního roku krize jsme se dostali do zisku, takže jsme ty škrty lidem mohli vrátit. Aktuálně
opět nabíráme. Hledáme account manažery i kreativce.

Jak vám jde shánění lidí?

Je to vcelku peklo, na trhu je složitá situace. Kandidáti jsou, ale chceme toho po nich pořád více. Nástroje a postupy, které k
práci potřebujeme, jsou stále složitější. Už se na kreativu sociálních sítí nedá nabírat někdo, kdo trochu umí s Instagramem,
jako to bylo před pěti lety. Vše je teď tažené daty, více se sleduje efektivita a k tomu všemu je potřeba rozumět brand builidingu
v aktuální podobě se všemi výzvami dnešní přehlcené doby. Řešíme to tak, že místo pracovních portálů využíváme reference
našich zaměstnanců. Ač to možná trvá déle, lépe najdeme lidi, kteří zapadnou do týmu a jsou odpovědnější. „Referral“ program
s odměnami za doporučení máme i v dalších firmách Etnetera Group a funguje výborně.

Místo pracovních portálů využíváme reference našich zaměstnanců. Ač to možná trvá déle, lépe najdeme lidi, kteří zapadnou
do týmu a jsou odpovědnější.

Pomáhá, že jste nezávislá agentura?

Naší výhodou je, že jsme nezávislá agentura z technologické skupiny firem. Mám tu velkou míru svobody, což dokazuje i
příležitost, kterou mi majitelé dali s Austrálií. Jsme flexibilnější i než síťové agentury, které mají přísnější pravidla pro růst a
možnosti práce, i když se propojují. Můžeme také snáze zkoušet nové trendy a technologie, k nimž máme díky skupině přístup.
Potkáváme se pravidelně s majiteli, kteří mají vhled do nových technologií i zkušenosti s vedením firem.

Můžete si vyměňovat zkušenosti s procurementem…

To je velká bolest poslední doby, která dopadá na agenturní prostředí. Vše se zdražuje, od energií, nájmů až k mzdám lidí, ale
ceny služeb agentur nerostou. Jen sazby v tendrech se za poslední tři roky nezměnily tak výrazně, jako se zdražuje vše ostatní.
To zvyšuje tlak na ziskovost, které se dá částečně pomoci automatizací. K lepší kreativě se ale „neproautomatizujete“, jen to
pomáhá v procesech.

Mluví se o používání umělé inteligence v kreativě a strategii, to nezkoušíte?

Zatím je to v plenkách. Měli jsme tu nástroje, co se dívají na klíčové vizuály a měří emoce podle definované cílové skupiny,
kterou se naučila neuronová síť. Ty by mohly částečně nahradit panely a „focus groupy“. Hodně nástrojů se objevuje v
oblastech, kde jsou tvrdá data. Třeba v případě mediální optimalizace, což ale my tolik neděláme. U kreativy jsou nástroje,
které umějí kombinovat zadané vstupy. Vybírají třeba z pěti obrázků, sloganů, typů lidí na fotografiích, zároveň probíhá A/B
testování a výsledkem jsou varianty klíčových vizuálů, které se hodí pro dané cílové skupiny. Takové nástroje nás zajímají, jako
agentura z technologické skupiny bychom měli být schopni podobné novinky na trhu nabízet jako jedni z prvních.

Vše se zdražuje, od energií, nájmů až k mzdám lidí, ale ceny služeb agentur nerostou. Jen sazby v tendrech se za poslední tři
roky nezměnily tak výrazně, jako se zdražuje vše ostatní.

A co metaverse? Už je v něm nějaké praktické využití pro české klienty?

My se učíme s metaversem Horizon od Mety, mateřské skupiny Facebooku. Máme tam developerský profil, jinak je přístupný
jen pro severní Ameriku, takže tam využití pro české klienty zatím úplně není. Chceme být ale připraveni, až bude. Věnujeme se
ale třeba virtuální realitě přes projekt Virtuplex, v kterém je zainteresovaná i Etnetera Group. Ve VR jsme už dělali představení
Enyaq pro Škoda Auto, nebo kreativní projekt pro Českou spořitelnu. To se dá pro metaverse využít. Teď se u něj řeší etické
aspekty i možnosti inzerce, aby byly interkativnější než virtuální billboardy. Už je třeba jasné, že tam budou influenceři s
vlastními avatary. Jen se bude muset ohlídat, aby je ovládali skutečně oni.

A co třeba vylepšená realita?

Tu také hodně řešíme, máme třeba hodně projektů okolo AR filtrů pro Instagram, učíme se to pro TikTok. Očekáváme i příchod
zařízení, jako jsou brýle pro AR. Třeba jsme vymýšleli digitální citylight, který bude díky senzorům sdělení upravovat podle
denní doby. Nabízíme klientům různé AR možnosti, ale často to kvůli nákladnosti skončí právě u filtrů na sítích. Jsme na
nákladnější možnosti malý trh. V Evropě jsou centrály i rozpočty rozparcelované po státech. Když třeba chce česká pobočka
využít centrální kampaně, musí za to platit, proto si více vybírají. Trend centrálních kampaní, které se pak lokalizují, poslední
dobou celkově posiluje, což místním agenturám moc nepomáhá. Těším se na období, kdy se to zase otočí.

Michal BubeníčekVe skupině Etnetera začínal už před deseti lety na pozici marketingový specialista a staral se o klienty jako
Škoda či Datart. Od března 2014 byl kreativním ředitelem agentury Etnetera Motion, která vznikla spojením Etnetera Vision a
Motion Media. Posledních tři a půl roku byl strategickým ředitelem agentury, které teď bude šéfovat. Praxi v agentuře opírá i o
současnou teorii strategické komunikace, kterou studuje na FSV  UK  v  Praze .
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Poslechněte si podcast Host: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, katedra bezpečnostních studií FSV  UK
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370228/

Popis podcastu 
ČT24 - Váš informační náskok. Zpravodajské podcasty ČT24 

Podcast Vinohradská 12 nově moderuje Matěj Skalický URL
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Matěj Skalický. Foto: Khalil Baalbaki 

Zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 ode dneška připravuje nový tým v čele s Matějem Skalickým.
Dlouholetý redaktor Radiožurnálu vystřídá v moderaci každodenního pořadu jeho zakladatelku Lenku Kabrhelovou, která spolu
se svým tříčlenným týmem odchází do Seznam Zpráv. Kabrhelová dnes Vinohradskou 12 prováděla naposledy.

Jejím hostem byl právě Skalický, který se poslední dva roky specializoval na pandemii koronaviru. „Po letech strávených v
kontinuálním vysílání se těším na další příležitost, jak odvyprávět nejdůležitější události kolem nás. Jsem rád, že jsem si mohl
předat symbolicky slovo právě s Lenkou Kabrhelovou a jejím týmem, který stojí za nastartováním boomu zpravodajských
podcastů v Česku. Patří jim za to obrovský dík,“ říká Skalický, který v Českém rozhlase působí od roku 2011.

Začínal na zpravodajském webu, několik let byl externistou domácí i zahraniční redakce, podílel se na přípravě vědeckého
pořadu Experiment. Reportáže do něj posílal pravidelně z Dánska, a hlavně pak z Velké Británie, kde také žil. Odtud zároveň
přispíval i do řady dalších médií. Po návratu do Česka se nepřetržitě zaměřoval na veškeré dění kolem covidové pandemie. 

„Oceňovaný podcast Vinohradská 12 je jedním z důležitých programových prvků Českého rozhlasu. Za dobu svojí existence se
stal velmi populárním a těší se vysoké poslechovosti. Věřím, že se Matěji Skalickému s jeho týmem zkušených novinářů podaří
navázat na dosavadní úspěchy Vinohradské 12 a bude i nadále pokračovat v rozvoji této úspěšné značky,“ uvedl generální
ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Skalický je studentem doktorského programu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu se zaměřuje na
vývoj českých zpravodajských podcastů. Prvním takovým podcastem v Česku byla právě Vinohradská 12, kde Kabrhelová
každý všední den spolu s jedním hostem přibližovala domácí i zahraniční témata a fenomény. Kabrhelová za svou práci na
podcastu loni dostala Cenu Karla Havlíčka Borovského. Do Seznam Zpráv spolu s ní odchází ještě zvukový designér Martin
Hůla, editor Pavel Vondra a producentka Barbora Sochorová.

Lenka Kabrhelová. Foto: Kristýna Svobodová 
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Aby Rusové dosáhli svého cíle, budou muset válku eskalovat, obává se politolog Šír URL
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„Domnívám se, že prvotní plány ruské armády, které evidentně směřovaly k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly,“ komentuje
vývoj války na Ukrajině politolog Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Pokud chce Rusko dosáhnout alespoň některých cílů, které si vytyčilo, musí být další postup modifikován,
předpokládá.

Bez ohledu na nedostatky Putinovy armády a vynikajícího bojového ducha Ukrajinců je faktem, že Rusové ještě stále nenasadili
všechny své jednotky shromážděné na hranicích, upozorňuje politolog.

„A stále je tu také možnost, že se do konfliktu ve větší míře zapojí ozbrojené síly Běloruské republiky. Aby Rusové dosáhli
svého cíle, budou muset ještě dále konflikt eskalovat.“

Eskalace hrozí i v případě, že Ukrajina nebude ochotná přistoupit na ruské požadavky, míní Šír. „V záloze přitom mají ničivější
prostředky a způsoby vedení boje,“ varuje host Speciálu a připomíná, že se objevují informace o použití termobarické zbraně.

„Rusové standardně vyhrožují také tím, že může dojít k nějakému incidentu s použitím chemických zbraní. A víme o tom, že
podobných způsobů se neštítili například v Sýrii nebo v Evropě při útocích novičokem.“

Že se jedná o barbarství a zakázané prostředky boje, je v kontextu ruské kampaně podružné, uzavírá politolog.

Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru Jana Pokorného s Janem Šírem.

Některé vysoké školy s koncem února uzavřely příjem přihlášek ke studiu URL
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Některé vysoké školy v Česku ukončily 28. února příjem přihlášek ke studiu v bakalářských nebo magisterských oborech. S
přihláškami na Západočeskou univerzitu je ještě čas.

Kam dál po střední škole, to řešili nebo ještě stále řeší letošní maturanti, ale třeba i další zájemci o vysokoškolské studium.
Někteří z nich už se rozhodnout museli. Část vysokých škol totiž přijímá přihlášky jen do konce února. Termín pro podání
přihlášek vypršel u některých oborů na Univerzitě Karlově v Praze nebo na Masarykově univerzitě v Brně.

Podání přihlášek ke konci února uzavřela také Lékařská fakulta v Plzni. „Zájem je srovnatelný s předchozími lety, fakulta přijímá
300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství,“ upřesnila mluvčí fakulty Barbora Černíková. Asi třetina míst
bude podle ní obsazena bez přijímaček.

„Podala jsem si přihlášku na Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , byla už jsem si oborem tři roky jistá,
věděla jsem, že tíhnu k humanitním vědám a zvolila jsem obor politologie a mezinárodní vztahy, jako druhou možnost mám
právnickou fakultu v Praze,“ uvedla studentka Gymnázia Luďka Pika Blanka Tranová. Sebastian Hájek pro změnu zvolil Fakultu
aplikovaných věd ZČU.

Na ZČU je s přihláškami čas

Na ZČU s 9 fakultami se před rokem hlásilo 14,5 tisíc zájemců, nejvíce na pedagogickou a ekonomickou fakultu a Fakultu
zdravotnických studií. „Zatím je předčasné říkat, jaký bude zájem o studium, protože uchazeči mají ještě poměrně dlouhou dobu
na to, aby si přihlášku podali,“ vysvětlila mluvčí univerzity Šárka Stará. Nejdříve mají podle ní uzávěrku přihlášek Fakulta
zdravotnických studií a Fakulta aplikovaných věd, a to do 31. března, všechny ostatní obory uzavřou příjem přihlášek v
polovině, nebo na konci dubna.
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Politolog Šír: Plány na bleskové uchvácení Kyjeva selhaly, Rusko ale nenasadilo všechny jednotky URL
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Bleskové uchvácení Ukrajiny, ke kterému podle odhadů směřovaly plány Ruska, se nekoná. Ukrajinci zatím odolávají a Rusům
přibývají ztráty na životech i na technice. „Fakt je, že Rusové nenasadili všechny jednotky, které mají shromážděny při
hranicích s Ukrajinou,“ řekl Radiožurnálu politolog Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Jak vidíte situaci na bojišti? Je pomalejší postup ruských sil, pokud je tedy pomalejší, po zahájení invaze odrazem nějaké
chybně zvolené taktiky nebo špatného stavu bojové techniky, nebo co to znamená?Domnívám se, že prvotní plány, které už
evidentně směřovaly k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly. V tomto ohledu ruský operační postup určitě musí být úměrně
vývoji situace dále modifikován tak, aby Rusko bylo schopno dosáhnout alespoň některých z cílů, které si převzalo. Ale pravda
je, že bez ohledu na nedostatky ruské armády a vynikající vojenský duch Ukrajinců, kteří jsou nadále odhodlaní klást odpor, je
fakt, že Rusové nenasadili všechny jednotky, které mají shromážděny při hranicích s Ukrajinou.

Stejně tak je fakt to, že je stále možnost, že se ve větší míře do konfliktu zapojí ozbrojené síly Běloruské republiky. A Rusko má
samozřejmě ještě kam eskalovat. Nicméně se ukazuje, že Rusové, aby dosáhli svých cílů, tak budou muset dále eskalovat, což
s sebou ponese důsledky mimo jiné pro obyvatelstvo nacházející se v zóně konfliktu.

Sledujeme také pokusy o nějaká jednání nebo tedy první pokus o jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou. Ale když to
řekneme se značnou dávkou cynismu, Rusko asi z této války nemůže odejít a nic nezískat ani vojensky.To je to největší riziko,
které přetrvává. Protože aby si Rusové něco odnesli v případě, že Ukrajinci nebudou ochotni přistoupit na ruské požadavky,
tak budou muset eskalovat.

Když se podíváme, co všechno tedy zatím mají Rusové ještě pro další vojenskou operaci nebo pro její pokračování k dispozici,
co si třeba nechávají v záloze?Nechávají si v záloze ničivější prostředky a způsoby vedení boje. Včera (28. února, pozn.
redakce) přišly informace o tom, že byl v městečku Ochtyrka v Sumské oblasti zlikvidován ropný sklad a podle záběrů, které
máme k dispozici, narážím teď na videozáběry, jejichž autenticita je ověřená, tak nelze vyloučit, že byla použita termobarická
zbraní, což by znamenalo zásadní eskalaci probíhajícího konfliktu.

Rusové standardně vyhrožují tím, že může dojít k nějakému incidentu s použitím chemických zbraní a víme, že podobných
způsobů už se neštítili v Sýrii ani jinde v Evropě, pokud jde o ty jednotlivé atentáty pomocí Novičoku. Takže si myslím, že
prostředků, ke kterým mohou sáhnout, je tady vícero a to, že se jedná samozřejmě o barbarství, zakázané prostředky a
způsoby boje, to je v kontextu ruské kampaně a ruského povědomí o té kampani, obávám se, podružné.

Green Deal je zárukou naší bezpečnosti, nejen energetické, říká šéfka Hnutí Duha URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Anna Kárníková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 13:39 , RU / měsíc:
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...V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala Evropská studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a politiky životního prostředí na London School of Economics. Se svým... Nemáte přístup k plnému znění zprávy.
Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Na čem staví ruský prezident Putin rétoriku a politický marketing URL
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„Prezident Miloš Zeman dlouhodobě papouškoval základní teze ruské propagandy,“ říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry
marketingové komunikace a public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jejíž specializací je
strategická komunikace a propaganda. Pro deník Metro se vyjádřila k politickému marketingu ruského prezidenta. Proč používá
na adresu ukrajinského vedení například výrazy „narkomani“ a další drsná slova?

Putin výrazně zostřil slovník, zařadil do něj nejen fašisty, říká, že je třeba zničit narkomany, kteří vedou Ukrajinu. Na jaké
posluchače a čtenáře míří?

Je velký rozdíl v tom, jak jeho výroky vnímají lidé, kteří nemají přístup k jiným informačním kanálům. Protože všechna
prokremelská média, nástroje státní propagandy, opakují pořád to samé. Ale už i v Rusku někteří lidé, kteří mají přístup k jiným
informačním zdrojům, začínají pochybovat o tom, je-li reálné to, co jim říkají, protože ty lži jsou příliš vzdálené od reality.

Rusové, kteří hledají jiné zdroje, potvrzují, že například na Facebooku se jim nezobrazují některé informace, fotografie a další
zdroje. A že ne všichni se dostanou ke všem zprávám. Oficiální média tahají za delší konec provazu?

Je to tak. V každé takové situaci ale každý, kdo má nějaké povědomí o historii, ví, že když útočící strana přizná, že má nějaké
ztráty a nějaké oběti, tak je potřeba to několikrát vynásobit. Že její ztráty jsou mnohem větší. Žádná z útočících stran, v tomto
případě Rusko, to nikdy nechce přiznat. Selhaly tu ale také velké digitální společnosti, zejména skupina Meta, kam patří
Facebook, Instagram a WhatsApp, a Alphabet, který spadá pod Google. Jejich postup je směšný, Facebook odstranil kolem
čtyřiceti účtů a Google nabídl dva miliony dolarů v reklamě. Přitom by bylo jednoduché například jejich prostřednictvím zobrazit
objektivní zprávy z bojiště. Mnozí Rusové mají mezi vojáky své příbuzné a netuší, na čem se podílejí, protože mají k dispozici
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jen státní propagandu. Myslí si, že jedou osvobozovat, a oni místo toho vraždí civilisty. Bojuje se tu také o to, co si myslí
obyčejní Rusové.

Vidíte nějakou paralelu v historii k osobě Vladimira Putina? Hitler, Chruščov, Kim Ir-sen? Že Putin má možná odlišný slovník
daný dobou, ale současně je stejně agresivní jako ti, které jsem zmiňoval? Že si říkáme, že tomu teď přece už nikdo neuvěří?

Základní pravidla propagandy jsou pořád stejná. Vybudujete vlastní ideologii a vybudujete její jazyk. A ten jazyk stále
opakujete. Putin válečné agresi říká osvobození a opakuje to neustále. Zcela obrací situaci naruby. Opakuje to stále a stále.
To jsou pravidla pro tento typ propagandy.

Oficiální ruské zpravodajské weby, například Segodňa.ru, používají právě výrazy jako narkomani, fašisté a podobně na adresu
Ukrajiny. Používají to, co říká Putin, nebo od nich Putin tento slovník přejímá? Ptám se proto, že když to píše web, tak se
nedivím, ale když na tuto úroveň přejde vrcholný představitel Ruska…

Internet to bere od politika, ne naopak. Součástí propagandy je zajistit maximum všech možných zdrojů, aby se to stejné
sdělení šířilo k jejich vlastním lidem. Ale i do zahraničí. Na tom Rusko pracovalo a pracuje už dlouho. Více než deset let. Týkalo
se to nejen webů, které působily také u nás. Bylo to také působení na zahraničí, na zahraniční politiky, bylo to budování
vztahů. U nás to bylo zejména budování vztahů s prezidentem Milošem Zemanem a okruhem lidí kolem něj, kteří podporovali
Rusko. Nebo také zpochybňovali roli Západu, roli Evropské unie. Kladli důraz na to, že jsou dvě strany sporu.

Překvapuje vás, že taková politická rétorika, která sem míří z východu, nachází ohlas zřejmě ne u zcela malé skupiny lidí v
Česku?

Určitě mě to nepřekvapuje. Ruské informační a vlivové operace na území České republiky byly velice významné, silné a také
dlouhodobé. Naposledy se hodně projevily kolem kauzy Vrbětice. Co mě těší, je to, že poměrně hodně lidí je schopno veřejně
přiznat – věřil jsem tomu a mýlil jsem se. Teď jsem zrovna něco takového četla na jednom našem zpravodajském portálu.
Koneckonců to řekl i prezident Zeman.

Zmiňujete Miloše Zemana. On v minulosti také používal výrazy hodící se spíše do hospody čtvrté cenové skupiny. Na podobný
slovník najel i ruský prezident. Je v tom snaha naklonit si tu část společnosti, která je nedostatečně informovaná a snadno
zmanipulovatelná?

Zeman dlouhodobě papouškoval základní teze ruské propagandy. Jedním z hlavních cílů ruské propagandy směrem na západ
bylo znejistit, co je pravda a co je lež. To je složitá a dlouhodobá operace, trvá dlouho a Rusové se o to snažili hodně dlouho a
na různých úrovních. Nejen na politické úrovni, viděli jsme to i na příkladu očkování. Znejistit lidi v tom, že si řeknou, že je to
vlastně realita, že na každém šprochu je pravdy trochu. Díky konfliktu, který nyní probíhá, teď lidé hledají skutečnou pravdu a
jednoznačně odmítají lži. Prohlédli, co je lež a co je pravda. Co ještě ale trvá a v čem se lidé, kteří politiku tak dopodrobna
nesledují, mýlí a co se stále drží i v české populaci, je tvrzení, že se jedná o boj Ameriky s Ruskem. Tady je potřeba říct, že to
je naprostá lež a je to jeden z hlavních příběhů ruské propagandy.

Putinovy ideje v Česku

S příchodem Miloše Zemana na Hrad zesílila v Česku ruská propaganda.Zemanův přítel a poradce Martin Nejedlý, který má
silné vazby na Rusko a Kreml, vlastnil diplomatický pas, aniž byl na Hradě zaměstnán. Na krytu svého mobilu se dokonce
chlubil fotografií s Putinovým portrétem.

Foto:
Denisa Hejlová upozorňuje na dlouhodobé působení ruské propagandy u nás.
Archiv Denisy Hejlové

FotoGallery:
Denisa Hejlová upozorňuje na dlouhodobé působení ruské propagandy u nás.
Archiv Denisy Hejlové
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Válka na Ukrajině zcela vytěsnila zprávy o pandemii. Téma změnily i dezinformační weby, které se dosud věnovaly odporu proti
očkování a protipandemickým opatřením. Jak čelit informační válce a proruským dezinformacím? Proč je západní rozhodnutí
vypnout ruské informační kanály sporné? A jaké jsou rétorické a komunikační schopnosti prezidentů Ruska i Ukrajiny? Na tyto i
jiné otázky odpovídá expertka na politický marketing a komunikaci Denisa Hejlová.

„Stejně jako u covidu jde nyní o situaci, kterou lidé nesledují jen v médiích nebo na sociálních sítích, ale doslova přichází k nim
domů a citelně se jich dotýká. Mnoho Čechů již nabídlo ubytování, řada lidí poslala hmotnou pomoc nebo peníze. Z
komunikačního hlediska je ale tato válka jiná,“ upozorňuje Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR z
Fakulty  sociálních  věd  UK .

„Především je jiná v tom, že zde funguje mnoho komunikačních kanálů dohromady, a to i od nezávislých novinářů nebo
obyčejných lidí přímo z bojiště.“

V záplavě informací a dezinformací

To s sebou samozřejmě nese vysoké nároky na ověřování informací. Protože stejně jako každý vojenský konflikt je i tato válka
doprovázena mohutnou propagandou, zejména z ruské strany.

„Ukrajinská strana pracovala na vývoji své strategické komunikace dobře a nyní si podle mého názoru vede dobře i v
koordinaci komunikace,“ je přesvědčena Hejlová.

„Horší situace je na ruské straně, kde je propaganda skutečně monolitická. A teprve uvidíme, jakým způsobem, jakými jinými
kanály se dostanou skutečné reálné a objektivní informace z bojiště k ruským občanům.“

Konec manipulacím

Kromě ekonomické izolace Ruska se nyní západní země snaží i o ukončení ruských informačních manipulací. Evropská unie
kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice Russia Today a webu Sputnik.

Reagují ale i americké internetové giganty. Společnost Google utne ruským státním médiím peníze z reklamy na jejich webech
a v aplikacích. K podobnému kroku se odhodlala i společnost Meta Platforms, provozovatel sociální sítě Facebook.

Dezinformace mizí i z českého prostoru. České doménové sdružení po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na
základě doporučení vlády zablokovalo osm dezinformačních webů. V českém kyberprostoru je jich ale mnohem více.

„Ruská propaganda je nesmírně propracovaná a funguje už dlouhá léta. Zákeřné na ní bylo, že se soustředila na to neříkat jen
jednu věc, ale znejišťovat názory na cokoli. Na cokoli tedy byl ve společnosti jednotný názor, propaganda ho nabourávala a
vytvářela umělé konflikty.“

„Důležité nyní je, že řada lidí prohlédla a připustila vlastní omyly. Pozitivně je vnímáno i vyjádření prezidenta Zemana, který byl
po celou dobu své vlády příznivcem Ruska a aktivně podporoval vliv ruských dezinformací v české společnosti. Negativní
dopad jeho jednání to ale nezmění,“ připomíná Hejlová.
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Poslechněte si podcast Ukrajinské vojsko se dál brání silnější a vybavenější ruské armádě.

Obránci dokázali udržet Kyjev a také Charkov na východě země, kde dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a přímo do centra
města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? 
Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií FSV  UK . 
Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží
více než šedesátikilometrový vojenský konvoj s těžkou technikou, lehkou pěchotní výbavou i cisternami s palivem. 
Objevují se spekulace, že se chystá blokáda ukrajinské metropole. Ruská vojska dál útočí na těžce zkoušený Charkov, kde
dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a množí se zprávy o civilních obětech. Mezinárodní trestní tribunál proto začne brzy
vyšetřovat podezření na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 
Jak lze hodnotit dosavadní průběh bojů? A lze z posledního dění vyvozovat, že taktika Kremlu není úspěšná? 
Ptám se já. Podcast Seznam Zpráv. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách , poslouchejte na Spotify , v Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích nebo na
Podcasty.cz 
Archiv všech dílů najdete tady , ostatní podcasty Seznam Zpráv tady . Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište
prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #ptamseja nebo na e-mail audio@sz.cz 
Popis podcastu 
Rozhovory Marie Bastlové, Veroniky Sedláčkové a Kristiny Cirokové na Seznam Zprávách. Zásadní a přímé otázky na politiky,
úředníky i ekonomy. Zkrátka na všechny, kteří jsou u moci a rozhodují. 
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Za politickou stranu TOP 09 bude nově mluvit Jan Kocourek. V pozici střídá Vladana Vaňka.

Novým tiskovým mluvčím TOP 09 se od 1. března stal Jan Kocourek . Na pozici vystřídal Vladana Vaňka , který za politickou
stranu vystupoval od března 2020. Vaněk v TOP 09 zůstává jako ředitel komunikace. 
Jan Kocourek přes pět let pracoval jako reportér v České televizi v zahraniční i domácí redakci. Od juniorní pozice se za tu
dobu vypracoval až k příspěvkům pro hlavní relaci Události. Vystudoval magisterský program Politologie na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014–2018 vykonával také funkci zastupitele v obci Klenovice v jižních Čechách,
odkud pochází. 
-stk- 
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Zatímco Ukrajina čelí ruské invazi, její prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal žádost o okamžité přijetí země do Evropské
unie. Něco takového je nereálné, i když k posunu v evropské integraci by dojít mohlo, například z hlediska ukrajinské pracovní
síly.

„Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury,“ prohlásil v pondělí
(28. února) prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsem přesvědčen, že jsme si to zasloužili. Jsem přesvědčen, že vše je možné,“
doplnil ukrajinský lídr.

Ukrajina, člen tzv. Východního partnerství, má zatím s EU podepsanou pouze asociační dohodu [1], která stála u počátků tzv.
Euromajdanu v roce 2014 a následného rusko-ukrajinského napětí. „Jejím hlavním instrumentem je bezvízový styk mezi EU a
Ukrajinou, a také částečné uvolnění některých evropských finančních mechanismů na podporu podnikání a udržení finanční
stability země v osm let trvajícím konfliktu,“ vysvětlil dosavadní vztah expert na rozšiřování EU Michal Vít z Metropolitní univerzity
Praha.

Nedá se nicméně hovořit o tom, že by byla země v posledních letech či desetiletích „na cestě do EU“. To se však mění, alespoň
rétoricky, a to i ze strany Evropské komise. Podporu nové Zelenského žádosti téměř okamžitě vyslovilo několik členských států
EU. V pondělí večer prezidenti Bulharska, Česka, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska vyzvali unijní země,
aby umožnily okamžitě udělit Ukrajině status kandidáta EU.

„Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. (…) Jsem sice
příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci,“ uvedl český premiér Petr Fiala (ODS).
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Náročný a únavný proces
Je důležité si uvědomit, co současná podoba členství v Evropské unii skutečně obnáší a jaká je jeho podstata. Jde mimo jiné o
přijetí tisíců nových nebo upravených zákonů tak, aby odpovídaly evropským pravidlům. Vyjednávání o více než třech
desítkách „kapitol“ evropských podmínek je dlouhé, náročné a může se kdykoliv zaseknout či zpomalit, protože každý členský
stát disponuje vetem.

I když se někomu může zdát současná procedura přistoupení k EU zkostnatělá, což dokazuje i stagnace v přístupových
rozhovorech západobalkánských zemí, podle dosavadních pravidel je zkrátka nutné propojit kandidující zemi s novým blokem
pečlivě a opatrně, aby svazek skutečně fungoval. A to trvá dlouho.

Předpokladem toho všeho je navíc shoda všech zemí už na začátku. „Potom, co stát podá žádost o vstup, musí Komise
doporučit Radě, jestli je zemi teoreticky možno považovat za potenciálního člena. Rada musí jednomyslně říct, že daná země
přichází do úvahy jako kandidát. To se u Ukrajiny ještě nestalo. Poláci za to bojují už roky, ale většina států v EU neměla moc
zájem,“ popsal na Twitteru [2] současný stav politolog z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  Tomáš Weiss.

Jak navíc na Twitteru připomněl [3] proevropský aktivista Adam Trunečka, „pomineme-li přijímání evropského práva, vstup do
EU je podmíněn reformami – lidská práva, vymýcení korupce a oligarchie, to nebude za jeden den. Zelenskému by mohl
pomoci silný mandát od veřejnosti (pokud vyhraje válku), ale i tak to bude strašně těžké,“ poznamenal. „A teď k té válce – vstup
do EU je podmíněn i vyřešením územních sporů. To znamená, že Ukrajina by se musela nejen ubránit, ale i získat Donbas a
Krym. Nebo je uznat,“ dodal Trunečka.

Podle dosavadních měřítek by se tedy nedalo očekávat, že by se Ukrajině podařilo splnit podmínky v dohledné době. Stačilo by
navíc jedno veto, například od Maďarska, a proces by se zastavil.

„Takže čekejte prohlášení, že Ukrajina má ,evropskou budoucnost‘, což znamená, že možná časem může teoreticky začít
vyjednávat. Ale určitě nic víc,“ odhaduje Weiss.

Tento scénář naznačují i výroky německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, že Ukrajina „je součástí naší evropské
rodiny“ a dveře jsou jí vždy otevřené, ale změna přístupové procedury by si žádala dalekosáhlý transformační proces. Její
rakouský protějšek Alexander Schallenberg zase mluví o tom, že jeho země je pro „bližší vazby, podporu, ale ne nutně pro
členství, protože neřeší současnou krizi“.
Vůle dělat věci jinak a rychleji
Michal Vít se na situaci dívá z jiného úhlu. Podle něj nyní „žijeme historii“, protože země EU nikdy nedemonstrovaly tak jasnou
politickou vůli posunout přístupový proces nějakého státu dál. Podle Víta nezáleží na tom, že se pro členství Ukrajiny v EU
explicitně nevyjádřily všechny země, protože společné dodávky bojových letounů jsou samy o sobě mnohem větší posun v
chápání evropské integrace než politická prohlášení.

„Politika je o symbolech a přístupový proces, tak jak je nastavený teď, je mrtvý z hlediska symbolů. Na západním Balkáně není
žádný symbol, který by dokázal někoho přesvědčit ke strukturálním změnám. Tato podpora Ukrajiny je game-changerem celého
přístupového procesu,“ nechal se slyšet Vít. A nemusí to platit jen pro Ukrajinu, ale i pro současné kandidátské země. Ty, co se
v sankcích připojily na stranu EU možná čeká urychlení cesty do EU, naopak proruské Srbsko se může dočkat úplného konce
svých evropských nadějí.

Změny, které se dají ve vztahu k Ukrajině udělat rychle, podle Víta zahrnují například přístup na unijní trh, a to z hlediska
pracovní síly a ve zjednodušené formě také u čtyř základních svobod – pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Teprve později
by se mohlo vyřešit, jak tento vztah formálně nazvat.

https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/interview/michal-vit-rozsirovani-skoncilo-do-roku-2030-se-cela-eu-zmeni/

Existují však i takové názory, že tlak na přijetí Ukrajiny do EU od skupiny států by mohl oslabit současnou evropskou jednotu.

„Ať už jsou motivy jakékoli (a popravdě nevěřím v upřímnost tohoto obratu u mnohých signatářů a podporovatelů), již nyní
nahlodáváme obtížně se rodící a křehoučkou evropskou jednotu, kterou nyní potřebujeme nadevše. Nyní je potřeba vynaložit
veškeré úsilí na zastavení bojů na Ukrajině,“ napsal na Twitteru [4] odborník na mezinárodní vztahy Michal Kořan z Global
Arena Research Institute v Praze.

[1] https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/roky-prutahu-a-krvavych-boju-asociacni-dohoda-s-ukrajinou-je-definitivne-
schvalena/
[2] https://twitter.com/tomas_weiss/status/1498370039283695620
[3] https://twitter.com/adam_trun/status/1498233126841106432
[4] https://twitter.com/MichalKoran/status/1498559553507667970
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Jan Kocourek. Foto: TOP 09 

Novým tiskovým mluvčím TOP 09 je od března Jan Kocourek. Na pozici vystřídal Vladana Vaňka, který za politickou stranu
vystupoval poslední dva roky. Vaněk ve vládní partaji TOP 09 zůstává jako ředitel komunikace. "Jan Kocourek nastupuje do
týmu TOP 09 ve složitém období pro celou Evropu. Pevně věřím, že v roli tiskového mluvčího zužitkuje zkušenosti ze zahraniční
redakce ČT24," uvedl ředitel komunikace TOP 09 Vaněk.

Kocourek pět let pracoval jako reportér v České televizi v zahraniční i domácí redakci. Vystudoval magisterský program
politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014 až 2018 vykonával také funkci zastupitele v obci
Klenovice v jižních Čechách, odkud pochází. "Rád bych své zkušenosti z mediálního prostředí i politiky dál uplatňoval pod
respektovanou značkou, jakou TOP 09 představuje," prohlásil nový mluvčí.
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Třešně v rumu – exkurze dědy a vnučky v tropickém socialismu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ceskenovinky1.eu , Autor: Svetozár Plesník , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 18:28 , RU / den:
5 000 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Knihu ilustroval grafický designér Lumír Kajnar, který několik let graficky glosuje aktuální domácí i světové události na
sociálních sítích, na obálkách Deníku N či v Hospodářských novinách. Kmotrami knihy jsou stand-up komička Adéla Elbel a
moderátorka Daniela Písařovicová.

„Obchody? Natřískaný, člověče. Plný tašky si domů nosej. A my jsme tam v podstatě jedli jenom humra. Všechno, co tady říkaj
v televizi, je čistá lež! Já tam byl a všechno viděl.“ 
– děda Evžen 

Svérázné zápisky z cest 
překonají vaše nejdivočejší fantazie! 
Štvou vás příbuzní u nedělního oběda? Nemůžete pochopit, koho to zas volili, proč si vzájemně přeposílají konspirační maily,
nadávají na novináře a skuhrají, že za jejich mládí bylo líp? Vydechněte a počítejte do deseti. Ne vždy je hloubení příkopů mezi
generacemi ten nejlepší nápad. 
Třicetiletá Michaela, profesí redaktorka veřejnoprávní televize, proto potlačila svůj pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým (o
čtyři dekády starším dědou) bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když oběma balila kufry, ještě netušila, že za pár dní: stráví
večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů a patery trenky na
měsíc v pohodě stačí. 
Máte před sebou svérázné zápisky z cest, jež ve výsledku nejsou cestopisem, ale spíš deníkem bizarních situací v kubánských
kulisách. Pokud čtenáře kdy zajímalo, co se stane, když sejme rudé třešničky z loga KSČM a naloží je do řízného kubánského
rumu, v této knize najde odpověď. 

Ukázka z knihy: 
Dneska ráno jsem měla něco zacucháno ve vlasech a zjistila jsem při zběžném ohledání, že to bude asi svatozář. V zárodku.
Zajímavé, jak takhle člověk na cestách vyzjistí o svých bližních takové otravné vlastnosti. Tak třeba se ukázalo, že děda stále
mluví. Zejména teda na lidi, což je obzvlášť znepokojující. Nezabrání mu v tom ani sluchátka vražená až do nitra lebky, ani
otevřená kniha, ani klapky na oči, nebo to, že je potenciální posluchač pod vodou, nebo v koupelně, nebo ve vedlejší ulici.
Taky při každém oslovení do přítomných bodře dloubne loktem, což mají teda lidi obecně hodně rádi. Na druhou stranu se ale
taky ukázalo, že množství vypitého alkoholu se přímo úměrně rovná náladě posádky, takže řešením všech nepříjemných
sociálních i tělesných situací je prostě PŘIDAT RUM. Díky tomuto prvnímu a jedinému kubánskému přikázání jsme včera strávili
fajn den na pláži, kde bylo jen trošičku písečných blech. Děda v dobrém rozmaru si po večeři v pokoji dokonce trochu zacvičil,
což spočívalo v tom, že si na postel umístil židli, opřel si o ni nohy a usnul. Not bad. #tresnevrumu 

Michaela Janečková 
Autorkou knihy je česká novinářka. Vystudovala Žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . S psaním
začínala jako redaktorka Lidových novin. Tam rozkrývala třeba podhoubí tuzemské extrémní pravice; informace z jejích článků
přispěly k odsouzení takzvaných žhářů z Vítkova. Poté vyměnila tužku za mikrofon a přešla do České televize, kde za
ekonomickou redakci už více než deset let točí reportáže pro Události a edituje pořad Byznys ČT24. Příležitostně spolupracuje
s Deníkem N a magazínem Forbes. Ale kdyby to šlo, nejradši by se jenom na koni proháněla po lesích a střílela lukem. 

Lumír Kajnar – ilustrace a návrh obálky 
Lumír Kajnar je nezávislý grafický designer, tvůrce log a poradce v oblasti identity log. Vystudoval grafický design na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně, následně pracoval v pražských pobočkách nadnárodních agentur. Za svou práci byl několikrát oceněn v
českých i mezinárodních soutěžích. Od roku 2007 působí samostatně. Několik let graficky glosuje aktuální domácí i světové
události na sociálních sítích, na obálkách Deníku N a v inzerci Hospodářských novin. Je podepsán např. pod logem České
rugbyové unie nebo Liftaga. Spolupracuje také s Českou pojišťovnou, Kooperativou, Českou spořitelnou a Letištěm Praha. 
Tereza Charvátová 

O společnosti GRADA Publishing: 
Nakladatelský dům GRADA Publishing, a.s. si od roku 1991 drží pozici největšího tuzemského nakladatele odborné literatury.
Ročně vydává téměř 400 novinek ve 150 edicích z více než 40 oborů. Od roku 2015 nakladatelský dům rychle expanduje i
mimo oblast kvalitní odborné literatury. Tradiční značka GRADA zůstává vyhrazena odborným knihám ze všech odvětví a
oblastí lidské činnosti. A ani pět novějších značek nakladatelství na knižním trhu jistě nepřehlédnete. První, u čtenářů
úspěšnou značkou je 
COSMOPOLIS, přinášející zahraniční i českou beletrii všech žánrů. Další již zavedenou značkou je BAMBOOK, značka dětské
literatury předkládající malým čtenářům díla českých i zahraničních autorů a ilustrátorů. Značkou věnující se poznání, tématům
z oblasti zdravého životního stylu, body-mind, spiritualitě či ekologii, je ALFERIA. Akvizicí získaná značka METAFORA rozšiřuje
nabídku nakladatelského domu o další kvalitní beletrii i zájmovou a populárně naučnou literaturu. Prozatím poslední, rychle
rostoucí značkou Nakladatelského domu GRADA je BOOKPORT, unikátní projekt online knihovny, který již dnes disponuje
třetinou všech e-knih v ČR. 

Co Čech, to politik! 18:00
TV , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 19:18 , Sledovanost pořadu:
14 533 , Pořad: 18:00 Co Čech, to politik! , AVE: 5 801 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).
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mluvčí 
Sledujete CNN Prima News a právě začíná pořad co Čech to politik opět na horké téma válka na Ukrajině. Pozvání přijali
ekonom Lukáš Kovanda, který je právě na cestě dorazí každou chvílí. Vědecký pracovník pedagog fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. Dobrý podvečer. Věcem. A bývalý příslušník speciálních jednotek vojenské policie
válečný veterán Miroslav Lidinský.

mluvčí 
Dobrý podvečer vám. Dobrý podvečer. Dobrý.

mluvčí 
Tak pánové, už šestý den se probouzíme s tím, že nedaleko od nás zuří válečný konflikt, když se vás teď tady zeptám, jak se
cítíte, co mi odpovíte upřímně, pane Smetano?

mluvčí 
No, přece cítím poměrně vyčerpaně, protože těch posledních pár dní bylo intenzivní určité samozřejmě zdaleka tak vyčerpaně
jako lidi, co musí reálně ten konflikt prožívat na místě, ale je to období, kde skutečně potřebujeme situace sledovat od rána do
večera, takže a ve spoustě věcí je to teda unikátní situace, kterou jsem ještě nezažil za svůj život.

mluvčí 
To, pane Lidinský, jak to působí na vás?

mluvčí 
Ty pocity jsou smíšené. Na jednu stranu jsem z toho smutný, co se co se odehrává, k čemu to ta eskalace vůbec dospěla. Na
druhou ano, musím říct, že mě opravdu velmi těší to semknutí a a ta energie, kterou celý západ západní Evropa se rozhodla
investovat do potlačení nebo do podpory Ukrajiny jako státu, který hrozí vojenské agrese.

mluvčí 
A už vítám Lukáše Kovandu. Dobrý podvečer. Pane Kovando, stejná otázka na vás šestý den válka na Ukrajině. Jak se máte?

mluvčí 
Tak samozřejmě stísněně jsou soucítím se všemi, kteří bohužel jsou na tom daleko hůře na Ukrajině, než my tady a doufám, že
ta situace se začne zlepšovat, ale zatím se spíše zhoršuje.

mluvčí 
Nálada ve společnosti rozhodně není standardní fakta jsou taková, že Češi vykoupili lékárny jodidové jódové tablety a znám i
lidi, kteří už mají sbalenou tašku do krytu. Je to prostě strach z atomové války. Prožíváte ho nějakým způsobem také pan
Smetana začnou vás vy o tom víc mnohem víc než běžní smrtelníci? No, já už, jak na to, jak to máte vy máte také sbaleno?

mluvčí 
Ne, tak ve všech rozhovorech opakuju tu tu větu, že samozřejmě je na místě bych znepokojený, ale asi jasné nepanikařit.
Myslím, že jsme ještě poměrně daleko tohle varianty, co se bude neznamená, že není pravda, že jsme aktuálně nejblíže
podobné katastrofy asi za života většiny většiny z nás. A ale samozřejmě důvod této k té panice skutečně zatím ještě v tomto
minule v tomto směru ještě není mohu.

mluvčí 
Pane Lidinský, vašeho pohledu. Řekněte mi vy vaše rodina. Zjišťovali jste třeba, kde je nejbližší kryt, mluvili jste o tom doma
rodinu?

mluvčí 
Ne budu souhlasit s panem kolegou, tady ty otázky jsou ještě velmi předčasné, nicméně ta eskalace samozřejmě může
gradovat. Nejsem expert v tomto oboru, ale použití jaderných zbraní je skutečně poslední posledním stupněm před Armagedon,
o čem se koncem lidstva, to je velmi zásadní věc, kterou si doufám, uvědomují i běžní občané v Rusku. A pokud by k tomuto
měla ta situace eskalovat. Já věřím tomu, že nedopustí, aby jejich představitelé způsobily Armagedon. No.

mluvčí 
Ale je faktem, že mnoho lidí u nás si včera vyděsilo. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který vydal rady pro případ
jaderného útoku. Diváci nám psali volali, myslíte si, že to bylo na místě, pane Smetano.

mluvčí 
Já samozřejmě nevím, jak se rozhodoval státní úřad pro jednu bezpečnost, dokážu si představit, že možná to bylo spíše z druhé
strany, že možná už těch dotazů dostávali tolik, že se rozhodli, že k tomu jakoby předejít něco takového připravit, i když
samozřejmě zase vedlejší efekt to mít potom to tomu potom může.

mluvčí 
Každopádně lidi se zajímali dokonce spadl web toho úřadu. Pane Kovando, byla to očekávatelná reakce. Překvapilo vás to
vyjádření toho úřadu?

mluvčí 
Musím říci, že ne. Já jsem už o víkendu se hovořit s jednou novinářkou a říkal jsem mít heleďte teď už tady je ta vyšší
pohotovost těch jaderných hlavic. A zkuste trochu už na to zavést řeč, aby lidé vlastně věděli, co mají dělat, když přijde takový
útok. On říkal, no já zrovna budu dělat rozhovor s paní Drábovou. Tak já si na to zeptám, takže musím říci, že mě to úplně
nepřekvapuje, ale samozřejmě zamýšlím se, jaký to může dát signál do už tak znervózněla společnosti. Možná já jsem to trochu
podcenil, jaký může mít efekt. V tomto možná je to spíš otázka nějakého psychologa vlastně v těch v této situaci málokdo z nás
tady zažil, tak myslím veřejnost Česku obecně karibskou krizi, kdy něco takového bylo naposledy ve hře, takže vlastně ta
zkušenost té veřejnosti, tedy s tím není. A pro to samozřejmě ten úřad zvažuje na miskách lékárnických vah, zda tedy už něco
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takové vypustí do světa, by to samozřejmě bude mít ten efekt vystrašení ani a nebo ne a pak se ale čili těm otázkám, proč
mlčíte. Asi tady neexistuje úplně ideální řešení, tedy prostě se rozhodli takto. A já myslím, že vzhledem k té situaci, jaká je to
nakonec asi každý z nás musí pochopit určitě udělali.

mluvčí 
Jsme ty hrozby slyšeli z úst Vladimira Putina, který je samozřejmě klíčovou osobou osobou. V tomto celém konfliktu podle
mnohých jako velitel bezohledný a nevyzpytatelný. Já už jsem slyšela názor, že je mu 70, že nemá co ztratit, jak se na ni díváte
vy na jeho osobnost, pane Lidinský.

mluvčí 
Já se přiznám, že bych nechtěl hodnotit Vladimíra Putina jako osobnost, můžu hodnotit jako státníka a musím říct, že jako
státník naprosto zklamal nahnal Evropu do eskalace, kdy humanitární přesuny mas obyvatelstva Ukrajiny prostě na západ. To
je výsledek jeho jeho diskuzí, možná je k tomu třeba připočítat i to, že vlastně vhání strach do západní Evropy. Já bych jenom
dodal, to bylo řečeno, že vlastně buď mlčet, anebo říct, aspoň aspoň něco konkrétního, druhá strana té věci to, že ty
strategické jaderné síly jsou na obou stranách stále připravili bych chtěl citovat pana gen. Pavla, který to dneska jako 1 zmála
osobností veřejně sdělil bývalý voják generál generálního štábu dobrá či garáž štábu. Teď se uvádí vlastně do aktivace nějaké
rakety na taktickém stupni. Tzn. jsou to rakety, které by měly nějaký menší dosah. Ty ty opravdu silné zdroje, ty už dávno
uvedeny jsou jenom o tom prostě nevíme nebo nechceme vědět a s tímto to je potřeba jako vnímat tzn. je to spíš zastrašování.
A je a doufejme, že rozkazy, které byly vydány, budou brzy vtaženy.

mluvčí 
Pan lidický řekl, že nechce hodnotit Putina jako osobnost. Pane Smetano, jak na vás působí. Opět se zeptám.

mluvčí 
Jako osobnost, taky bych s tím asi problém nějaké odborné stránce se k tomu vyjadřovat o lobby hodně opatrný s různými
tvrzeními o laiků, kteří se snaží posuzovat psychický stav někoho na základě na základě a záběrů z videa nebo něco
podobného.

mluvčí 
Vás nechce, ale řekněte, mi, působí na vás jako člověk nevyzpytatelný, anebo je to naopak velmi dobrý taktik stratég.

mluvčí 
Je to něco něco o něco z každého to, že jako evidentně tady jsou ukázalo, že i ta jeho strategická kalkulace v řadě ohledů byla
chybná. O vlastně z pohledu toho vojenského je tam evidentní, že tam, že tam velmi výrazně přecenil některé schopnosti na
ruské straně a naopak výrazně podcenil některé aspekty té operace na té ukrajinské straně, takže v tomto směru samozřejmě
není není na místě ho chválil za za správnou a za správnou kalkulaci a je evidentní, že protože v těch nějaké širší strategické
kalkulace, ze které poměřuje benefity a benefity následky a zároveň jako rizika pravděpodobnost toho něčemu dojde nebo
nedojde, tak evidentně má poměrně zkreslené, hodně se mluví o tom, do jaké míry izolovaný autoritářských vůdců je
samozřejmě, že se obklopují velmi malým okruhem prostě jedinců, kteří, kteří nemají úplně tendenci mu dávat ten disentní
názor nějakým způsobem zpochybňovat, což samozřejmě vede k tomu, že že některá ta to uvažování, které v principu nemusíte
se zblázní, ale jsou výrazně pro něj jako zkreslené a potom riskuje. My jsme taková malá poznámka, že často máme tendenci
zpětně pozvat některé dřívější operace, jako že to bylo jasné, že to jde, ale třeba už i 2014 je spousta ruských analytiků, kdy
jsme se bavili o nebo je známo, že třeba by si v Blízkém okolí Putina vlastně trochu zpochybňuje slova se skutečně dobrý
nápad. To riziko není příliš velké. Tady si myslím, že ta kalkulace byla provedena jako velmi chybně v tomto případě ale svým
způsobem NATO Rusko částečně doplácí.

mluvčí 
Dobrá nechme teď tedy stranou Vladimira Putina. Dnes měl v europarlamentu projev ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj.
Pojďme si kousek pustit.

mluvčí 
Můj s vrtem už prý propiskou přeju. Šel.

mluvčí 
Domů vracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladné mu připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury.

mluvčí 
Můj vděčně partnera. Za ty ony pode znám, ale na léta.

mluvčí 
Jsme vděční, že naši partneři stojí při nás, ale naším cílem je být spolu se všemi Evropany hlavně být rovnoprávní jsem
přesvědčený, že je to fér.

mluvčí 
Odlil, jak pevný šumu, dnes je za složil?

mluvčí 
Tak na stole tedy žádost Ukrajiny přijetí do Evropské unie. Pane Kovando, dá se o tom uvažovat, takže pokud se Ukrajina
stane členem Evropské unie, tak vlastně by se ten válečný konflikt okamžitě přenesl i nastávající členy na nás.

mluvčí 
Takhle já to nevidím, to vidím tak, že to by muselo dojít k napadení spíše tedy země NATO. Teď upřímně se přiznám, že nevím,
jestli má své legislativy Evropská unie něco v tomto smyslu, jestli je-li napaden, 1 člen je to, jako když jsou napadeny všichni.
Myslím, že vzhledem k tomu, že to není určitě primárně nějaký obranný branné uskupení bude celek tak jako je NATO, tak to
tam třeba ani není. Rozhodně to není ta podstata té Evropské unie, takže já si myslím, že toto by něco měnil ostatně Rusko,
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říká otevřeně, že v podstatě tu Evropskou unii jakožto celek ani jako příliš neuznává ostatně předtím než začala invaze, tak
Rusko vlastně nikdy nejednalo s představiteli Bruselu Evropské komise zvalo jednotlivé představitele tu německé vlády tu
francouzské vlády, ale nebyl nikdy nejednalo vlastně s Evropskou komisí s určilo vchodem na novou nikdy nejednalo, zatímco
jednalo. Jedná stále, když třeba telefonicky s Emmanuelem Macronem, takže tady je vidět odlišný vlastně postoj, ale možná
ještě se vrátím k tomu, co jste říkala, on ten Putin může jakoby tušil jen trochu předstírat, protože s teorií vyjednávání je
známým faktem, že vlastně, kdo dokáže navodit dojem šílenosti člověka, jemuž úplně všechno jedno, tak vlastně v tom
vyjednávání tahá za delší konec. Může pak snáze dosáhnout toho, co chce, protože prostě tu jsou šílenosti. Všechny straší
dost trochu se dařilo, dodal Trumpovy, od kterého vlastně nikdo pořádně nevěděl, co má čekat celý ten svět byl v pozoru. Co
vlastně udělá, ale Joe Biden je velmi čitelný, tam je velká racionalita, čitelnost, a to je možná trochu v této fázi slabina. Už.

mluvčí 
Jsme trochu někde jinde. Pane Lidinský, obrátím se k vám z vašeho pohledu jste válečný veterán, když se podíváte na ten
konflikt šestý den, jak si vedou ty 2 strany, jaké části té války podle vás, v jaké fázi jsme?

mluvčí 
Pořád na počátku na počátku, protože Rusům se evidentně nedaří plnit cíle, které si předsevzali a jednotky, které tam
operovali na začátku, jak už bylo zmíněno, byly dle mého a i dle nějakých zpráv, které jsem zachytil naprosto nepřipravené na
situaci, která může nastat tzn. je zastavilo jednak tedy počasí, protože si z některých záběrů, které z Ukrajiny došli, můžeme
číst, že těžká technika, která opustila cestu, tak okamžitě zapadla a přesuny v ve velkých kolonách, když stará straně toho, kdo
se potřebuje dostat nějakého strategického bodu a nikdo na vás může útočit, i když ne ze vzduchu, tak například drony je velmi
složitá tzn. ta tam mechanizovaná síla je velmi ochromená a ty cíle rozhodně nebyly naplněny to, že se bojuje o jižní města a
tam je to naprosto zřetelné, že Krym a luhanská doněcká oblast by měly být spojeny suchou cestou, kdežto ten sever tzn.
Kyjev, který se tak velmi úspěšně brání nebo snaží se snaží se o vytlačení těch jednotek z toho nejbližšího okolí. Tam ta
situace úplně jiná samozřejmě, pokud by ten, pokud by ten záměr byl naprosto eliminovat Ukrajinu podniknout tam opravdu
masivní útok se vším, co Rusko má s čím disponuje také byty cíle byly vybrány úplně jinak, nebyl by to cíle, které by
podporovaly ukrajinské letectvo, byly tyto cíle, které by znemožnily tomu obyvatelstvu fungovat běžně tzn. ten začátek se jim
opravdu nepovedl. A Ukrajina ukrajinská armáda, dobrovolníci domobrana. K tomu přistoupila velmi zodpovědně a daří se jí
velmi efektivně bránit této obrovské agresi.

mluvčí 
Pane Smetano, do jaké míry souhlasíte s panem Lidinský, říká se, že Putin poslal do bojů vlastně velmi mladé chlapce, že jsem
četla, že ze základě udělal prakticky přes noc profesionální vojáky. A i to byla nějaká taktika.

mluvčí 
Hned se pan kolega řekl jednu velmi důležitou věc, se kterou souhlasím, že jsme skutečně tak o velmi brzké fázi toho konfliktu,
ono dost litrů a o jiných sociálních sítí by se mohlo zdát, že, že válka už v podstatě se chýlí ke konci až vlastně všechno, anebo
že a nebo že dokonce občas slýchám, že Ukrajina konečně vyhrává všechno dobře dopadá prostě hodnocení hrozně opatrný
vlastně ta první fáze, kterou jsme viděli, dosud byla hodně řízená teda tím základním cílem, kde to priorita byla rychlost a pokud
možno vyhýbat se o zásadním civilním ztrátám, že to zní hrozně samozřejmě civilní ztráty tam jsou tak na závažné, ale je to
velký rozdíl proti tomu, co vlastně vidíme dnes soudní v dalších dnech, kdy vlastně po tom, co o co v řadě uvnitř, když to řeknu
úplně jako jako jednu sezónu v řadě ohledů se ten plán zadrhnul a neproběhl tím směrem, tak Rusko překročí vlastně na té
taktické úrovni ke krokům, ve kterých rok je Rusko ruská armáda. Potence je povinen dobrá, ale předčilo to má vybavení tzn. a
tzn. například v něm větší zapojení dělostřelectva mnohem zapojí větší zapojení a zapojení a taktického letectva a podobně,
což ale bohužel v řadě ohledů bude také znamenat mnohem výraznější civilní ztráty o a vznikl v obávám se, že to co dnes v
dalších dnech uvidíme. A uvidíme, jestli ty záběry, tak to nebude ani trochu hezký pohled.

mluvčí 
Tak to se vůbec neposlouchá dobře. Každopádně naši diváci vědí, že na Ukrajině operuje několik našich štábů, kteří nás velmi
poctivě informují. Určitě všichni zaznamenali reportérku Darius tomatovou v doprovodu kameramana Honzy Bergera. Jak vůbec
poslední zahraniční novináři zůstali v ostřelované Charkově. Já se přiznám, že ze všech jejich vstupu mám husí kůži.

mluvčí 
A slyšíte výbuchy slyšet výbuch?

Je to nejspíše dělostřelectvo artilerie a je to hodně blízko.

Vidíte, jsou těla ruských vojáků, ti se údajně schovávali v této škole. Během včerejšího dne a pak jsem dopadla raketa a stále
slyšíme výbuchy. Já nevím, slyšíte stále slyšíme výbuchy. Jsou to lidé ale málo a stále tedy hřmí nad náma. Slyšeli jsme střelbu
z útočných zbraní. My musíme dávat pozor, protože samozřejmě pořád tedy znějí sirény, že se máme krýt musíme zůstat poblíž
domů, abychom mohli se schovat, co nejdřív někam dolů. Můžeme se ještě zeptat, co to vlastně bylo, jestli to byla stíhačka a je
tam byla sama Radko dávám grafik za.

mluvčí 
Dal mamograf.

mluvčí 
Tak to byla bombardér stíhačka to byla.

mluvčí 
Nebudu zastírat, že právě tito 2 kolegy daroval Honzu máme teď v newsroomu všichni velký strach. Pane Lidinský, řekněte mi,
jak vojáci vnímají takhle vyhrocených konfliktech novináře, je ta vesta s viditelným označením Press skutečně zaručuje jim
bezpečí, je to něco, je to cíl, který je za všech okolností tabu?

mluvčí 
Není bohužel není, pokud se voják dostane do kritické situace, je pod velkým tlakem, tak v podstatě řada vojáků, který neumí
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pracovat tak dobře, například ze stresem může považovat jakoukoliv osobu, kterou dobře nečte za nepřítele a hrozí
samozřejmě, cože může dojít ke zranění nebo k usmrcení novináře, protože, co si budem povídat řada novinářů, opravdu
přichází do těch horkých zón, kde už ta druhá strana například předpokládá, že už skutečně nepřítel tzn. jakýkoliv pohyb může
spustit reakci, která může být velmi fatální následky.

mluvčí 
Mohou. Pane Smetano, poslední informace z Kyjeva mluví o tom, že Rusové se snaží sestřelit televizní věž. Ten boj o
informace je to zásadní, je to fakt strategický cíl.

mluvčí 
Na boj o informace rozhodně strategický aspekt konfliktu minimálně v tom smyslu, že o tady vidíme, že poté vojenské stránce ta
výrazně slabší vojensky a ukrajinská armáda samozřejmě předvádí jako fantastické výkony, které jsou spojeny s vysokou
morálkou, kterou troufnu si říct, že žádné, že ačkoliv spousta vojenských analytiků měla velkou pravdu mnoha letech invaze,
tak to se aspekt, který nevím, o nikom, kdo by to až takovéhle míry byl schopen dopředu odhadovat. Myslím, že všechny
fascinuje a je to, je to neuvěřitelný příběh z mého pohledu teda samozřejmě pozitivní příběh. A alt to, jakým způsobem pracuje
ukrajinská armáda vlastně na té informační úrovni to, co můžu říkat nějak zjednodušeně informační válka je podobně velký jako
úspěšný příběh. To, co to, jakým způsobem se daří i velmi efektně pracovat s různými těmi jednotlivými příběhy, ať už jsou
částečně pravdivé nepravdivé nebo možná to v podstatě nějak sukně zas tak jako důležitá důležitá věc klíčové to, do jaké míry
to posiluje vlastně tu morálku a o ta samozřejmě v tom v tomto ohledu ta ukrajinská strana vyhrává, jak tu informační válku
výrazně nad Ruskem, což teda opravdu někdo řekl 3 měsíce zpátky komukoliv, kdo se kdo se zapsal problematiku, že Ukrajina
bude naprosto dominoval informační válce nad Ruskem, tak nevěřím tomu, že by, že by někdo se tomu o troufl tipnout. Každé
to také samozřejmě tím souvisí ta velká morálka, která jsou řádné ruské straně, co se týká běžných ruských vojáků, kteří byli
mimo jiné i velmi špatně informováni ti jako by řadoví vojáci o otce při zahájení té invaze, tak ten ten rozdíl jako je znatelný hraje
to významnou roli, jakkoliv samozřejmě, co se týče o té vojenské převahy, tak on v té tvrdé technice, tak tam samozřejmě
Rusko navrch.

mluvčí 
I za tuhle odpověď vám děkuju. My budeme za chvíli v našem rozhovoru pokračovat. Zůstaňte s námi.

Jsme zpátky v pořadu co Čech to politik, pane Kovando, já vás teď budu s dovolením citovat. Vy jste napsal Putin během
víkendu přišel o stovky miliard dolarů devizových rezerv. Hroutí se mu největší ruské banky Čína půlka Asie přestává
nakupovat ruskou ropu. Oligarchové se třesou o majetek jako nikdy miliony Rusů berou banky útokem v obavě fatálního Chu
zchudnutí. Majstrštyk, řekněte, myslíte si, že by to mohly být právě peníze, které nakonec Putin položí?

mluvčí 
Ano, to hodně souvisí s tím, jaký je tedy jeho skutečně psychologický profil, což také, jak už tedy zaznělo k tomu se připojuje
neumím zhodnotit, pokud když to řeknu, lidově opravdu zešílel a není ten nějaká strategie hrát toho šílence, tak já si myslím, že
jsme všechno jedno a že i když bude Rusko totálně v koutě finančně vykrvácela, tak stejně s ním nic nehne. Pokud ovšem je to
všechno součást nějakého strategie, třeba to, jak se dá tím dlouhým stolům s Emmanuelem Macronem zástupci centrální
banky.

mluvčí 
Ale i se svými se svými ministry, pokud je to.

mluvčí 
Součást, jak právě světu ukázat, podívejte jsem šílenec. Jsem schopen všeho, což je dobrá vyjednávací taktika, tak pak
samozřejmě on ty ekonomické ztráty vnímá a jednu chvíli ho doženou nepochybně a udělá potom otázka, zda to povede k
tomu, že půjde k tomu červenému tlačítku značnej projaderné myslím, anebo zda ho to povede k tomu, že zřejmě nějakou
zpátečku, ale on už tak daleko zašel tak daleko. Já si neumím představit, jak by tu zpátečku zařadit, to už on se pustil do území,
ze kterého prostě není podle mě návratu jinou cestou než tak si myslím, ale že by třeba nějaký puč proběhl, to samozřejmě
ano, ale nejsem expert nejsem Kremlu, do jaké míry té pravděpodobné. Myslím si, že mocné.

mluvčí 
Rusko za tu válku platí neuvěřitelné sumy podle současného europoslance Ria terase bývalého estonského ministra obrany by
to mělo být 20 miliard dolarů. Jde.

mluvčí 
Ano, to se říká, pak oni si na to ptal, já nevím, jestli tato směs ta suma zdá opravdu extrémně vysoká, kdyby to bylo v korunách,
tak ještě ale v dolarech 20 miliard dolarů denně to jsou obrovské peníze by to Rusko okamžitě vykrvácel finančně během
relativně krátké doby. Vezměme si, že ho devizové rezervy, které ale navíc má ze zemí třetin mraze zmražené jsou 630 miliard
630 miliard, děleno 20, to je pár dnů v podstatě.

mluvčí 
Poprosím vás velmi stručná odpověď nedá mi to nezeptat se existuje možnost, že pokud válka potrvá déle, tak ta země
zkrachuje dřív než vlastně vyhraje nebo prohraje?

mluvčí 
No, ona už je velmi blízko bankrotu ten bankrot ruské historicky vysoké úrovni zhruba 60 % což je opravdu vysoké, ale pořád
tam jsou ty příjmy z ropy můžete taky může kromě v takové fázi teoreticky, pokud je to opravdu šílenství, že bude klidně tam
hladomor v tom Rusku, ale on furt bude všechny ty příjmy z ropy, takže likvidovat octy odstavit kompletního cestu.

mluvčí 
On já vám děkuji za tuto odpověď pánové, mohli bychom si povídat ještě velmi dlouho. Děkuji vám. Každopádně ale, že jste byli
našimi hosty.
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mluvčí 
Díky nikam za.

mluvčí 
Pozvání. Děkuji vám, že jste se dívali připomínám, že všechny díly si můžete znovu přehrát na webu CNN Prima cz a dalším
premiérovým kouskem tady budeme ve čtvrtek, zůstaňte s námi.

Západ Ukrajině zpravodajsky pomáhá, ale musí o tom mlčet, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Adam Hájek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 23:00 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
Putinova invaze na Ukrajinu zatím nejde podle plánu, protože ruská armáda nebojuje podle své klasické doktríny „rozstřílet
dělostřelectvem a obsadit“. To se však nyní nejspíš změní. „V první fázi kampaně svojí masivní palebnou silou hodně šetřila.
Ale teď ji bude zapojovat víc a víc a civilní ztráty porostou,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz bezpečnostní analytik Jan Ludvík.

Co nám ukázalo prvních šest dní ruské invaze?

Viděli jsme dvě zásadní věci. Ukrajinská armáda bojuje velice dobře, evidentně se na ten konflikt připravila. Na druhé straně
jsme viděli, že ruská armáda šla do konfliktu jinak, než se očekávalo, jinak, než říká její doktrína. Nebojuje způsobem, na jaký je
vycvičená. A vidíme, že to úplně nefunguje.

Rusové v první fázi evidentně vsadili na to, že Ukrajinci nebudou klást odpor. Ukrajinskou armádu a ukrajinské odhodlání
jednoznačně podcenili a pokusili se rychle a v malých jednotkách dostat pod kontrolu Kyjev, vyhnout se bojům o velká města,
kontrolovat jen klíčové komunikace a válku ukončit dřív, než bude mít někdo možnost reagovat.

Válka je citlivá, jak jsme viděli loni během války Arménie s Ázerbájdžánem. Arménům se týden dařilo velice úspěšně odolávat,
ale pak přišel jeden průlom a celá jejich obrana se sesypala.

Proč tento ruský pokus o blitzkrieg nevyšel?

Ukrajina měla vždy jedinou šanci na vítězství. A to, že budou bojovat jako dobře namazaný stroj, že bude fungovat souhra
všech jejích zbraní, která je na moderním bojišti nutná. Druhou podmínkou bylo, že Rusové to nezvládnou. A Rusko to zatím
nezvládá, ale je nutno říci, že to nezvládá z hlediska svého původního plánu. Určitě se jim nedaří, ale rozhodně bych si netroufl
tvrdit, že je to katastrofa.

Jde také o to, jak moc vsadili na rychlost. To jim vycházelo, ke Kyjevu se dostali extrémně rychle. Sto kilometrů překonali za dva
dny. Měli však velké ztráty, což nečekali, a u Kyjeva se zastavili. Klíčová otázka je, jestli se z toho dokážou poučit a začít bojovat
efektivně. Viděli jsme je na Donbase, viděli jsme je v Sýrii, kde efektivně bojovat dokázali. Nikdy jsme ale neviděli ruskou
armádu jako celek. A koordinace je samozřejmě klíč k úspěchu. Vést stotisícovou operaci je výrazně těžší. 

Jan Ludvík

Bezpečnostní a vojenský analytik. Zaměřuje se na vztah mezi vojenskou silou a politickou mocí, ozbrojené konflikty, americkou
a českou zahraniční a bezpečnostní politiku. Je autorem knihy Nuclear Asymmetry and Deterrence: Theory, Policy and History.
Působí na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV  UK  a je členem univerzitního centra excelence Univerzity Karlovy Pražské
centrum pro výzkum míru / Peace Research Center Prague. 

Rusko v úterý významně zesílilo ostřelování. Raketomety devastovaly centrum Charkova, na základně Ochtyrka při ostřelování
zemřely desítky ukrajinských vojáků. Znamená to, že se Rusové vracejí ke své původní válečné doktríně?

Skutečně to vypadá, že se vracejí ke svému standardnímu způsobu válčení. Jejich doktrína hodně spoléhá na použití
dělostřelectva a raketového dělostřelectva. V podstatě spočívá v tom, že dělostřelci nepřítele zničí a pozemní síly následně
jednoduše obsadí území. Ruské síly v první fázi svojí masivní palebnou silou hodně šetřily. Bylo vidět, že se snaží vyhnout
civilním ztrátám. Ale teď, jak ji budou zapojovat víc a víc, tak civilní ztráty téměř nepochybně porostou.

Pokusí se Rusové obsadit Kyjev a Charkov, nebo se spokojí s jejich obklíčením?

Dozajista se pokusí obsadit Kyjev. Z jejich rozestavení je to celkem zřejmý cíl a vojenští analytici už v době, kdy se ruské
jednotky začaly seskupovat kolem ukrajinský hranic a chystaly se k akci, správně odhadli, že je to jediný smysluplný politický
cíl: Pokusit se získat hlavní město, zlomit odpor Ukrajinců a dosáhnout nějakého pro Rusko výhodného řešení konfliktu.

Jestli se pokusí obsadit i další města, se nedá docela odhadnout. Potřebují je obsadit do té míry, do jaké na nich závisí jejich
logistika, která se tradičně hodně opírá o železniční spojení. Ruské pozemní síly nemohou operovat od koncových bodů
železnice dál než nějakých sto, možná sto padesát kilometrů. Mezi posledním bodem, kde vykládají zásoby z vlaku, a frontovými
jednotkami musí neustále pendlovat konvoje nákladních automobilů. Čím dál to je, tím déle jim to trvá, tím víc spotřebují paliva,
takže od jisté vzdálenosti už nedokážou své jednotky efektivně zásobovat. 
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Rusové tedy musejí města kontrolovat do té míry, do jaké přes ně vede železnice, aby mohli efektivně zásobovat svůj vojenský
stroj. Obzvlášť ve chvíli, kdy se vrátí k masivnímu vedení boje a jejich armáda začne konzumovat řádově více zásob.

O problémech se zásobováním ruské armády se mluví poměrně hodně. Kde ty problémy nastaly?

Náš zásadní limit spočívá v tom, že nevidíme všechno. Ukrajina jednoznačně vítězí v informační válce. To, co vidíme, je často
to, co si Ukrajina přeje, abychom viděli. Zásobování drhne v každé velké vojenské operaci. Pokaždé je překvapením, pokud to
funguje aspoň tak, že to jen drhne. 

Když někde zůstanou stát tanky bez paliva, nemusí nutně být indikátorem, že to je systémový problém. To je normální, válka je
zmatek. Také Spojeným státům se při invazi do Iráku několikrát stalo, že jejich silám došlo palivo a Iráčané napadali jejich
zásobovací konvoje. Pro Rusy to sice nevypadá úplně dobře, ale s definitivním soudem ještě musíme počkat.

V úterý se objevila zpráva, že na území Ukrajiny vstoupily běloruské jednotky. Co to pro vývoj války může znamenat?

Běloruská armáda je poměrně malá a určitě je hůře vybavená než ruská. Takže by to neměl být úplně game changer. Na
druhou stranu je válkavelmi citlivá záležitost, jak jsme viděli loni během války Arménie s Ázerbájdžánem. Arménům se dařilo
týden velice úspěšně odolávat, ale pak přišel jeden průlom a celá jejich obrana se sesypala. Karabach je samozřejmě řádově
menší než Ukrajina, tam není moc prostoru, kam by šlo ustoupit a znovu zformovat obranu. 

Ale i tady platí – byť to není moc pravděpodobné –, že pokud na Ukrajinu zaútočí další proud vojsk z Běloruska a pokusí se
odříznout frontové jednotky u Kyjeva od zásobování ze západní Ukrajiny, může to pro Ukrajince být problém. Ale to je jen
možnost, musíme brát v potaz, že běloruská armáda rozhodně není nějakým smrtícím strojem.

Ukrajinské armádě nyní posílá zbraně řada západních zemí včetně neutrálního Finska či Švédska. Může to nějak zásadně
ovlivnit vývoj na bojišti?

Pouze část těch zbraní lze rychle integrovat do ukrajinských ozbrojených sil. Pomáhá to, co můžete dát ukrajinskému vojákovi
do ruky. Co může zítra použít na bojišti. Ukrajincům tak pomohly protitankové střely. I když tady bych nepodceňoval fakt, že
Ukrajina vyrábí vlastní protitankové střely, které sice nejsou tak mediálně vděčné, ale jsou velmi účinné. Většina úspěchů
ukrajinské armády jde na vrub toho, co dokázala sama, menšina je výsledkem dodávek ze Západu.

Co české dodávky zbraní? Jsou to věci, které mohou Ukrajinci vzít do ruky a hned s nimi bojovat?

Určitě. Lehké zbraně nejsou problém. Vycvičenému vojákovi netrvá dlouho, než se naučí střílet trochu jinou puškou. Otázkou
je, kolik takových vojáků Ukrajina může vyzbrojit. Jak vidíme, Ukrajina také masově vyzbrojuje civilní obyvatelstvo. Musíme
vnímat, že efektivita takto ozbrojených lidí bude omezená. Proto stále platí to, co říkám od začátku: Šance Ukrajiny ubránit se
nezáleží tolik na schopnostech Ukrajinců – byť to možná zní hloupě a rozhodně nechci snižovat jejich odvahu a šikovnost – jako
na nekompetentnosti Rusů.

Z Ukrajiny se ozývá hlasité volání po zavedení bezletové zóny. Američané to z pochopitelných důvodů odmítají, nechtějí
riskovat válku s Ruskem. Volání po vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou se ovšem ozývá i v českém veřejném prostoru. Jak
byste těmto lidem vysvětlil, že to není možné?

U obhájců bezletové zóny se často objevuje nepochopení. Samozřejmě ji můžeme vyhlásit a pak nevynucovat. Ale tím ze sebe
uděláme pitomce. Nebo ji budeme vynucovat, což ale znamená, že budeme sestřelovat ruská letadla. To s sebou nese velké
riziko války s Ruskem. Pokud bychom do ní skutečně chtěli vstoupit, tak to není nejšťastnější způsob. Pokudbudou z území
NATO startovat letouny nebo budou odpalovány protivzdušné střely, můžeme čekat, že se Rusko pokusí tyto základny zničit,
aby vynucování bezletové zóny zastavilo. Prostředky k tomu má. Dostali bychom se do konfliktu, který by mohl eskalovat
někam, kam bychom určitě nechtěli.

Pokud pomineme tu veřejně deklarovanou vojenskou pomoc, myslíte, že například Američané poskytují Ukrajincům nějakou
podporu, o které se raději mlčí? Například zpravodajské informace o přesunech ruských jednotek?

Dozajista ano. Zpravodajská pomoc tam bude, ale my to teď nevidíme. NATO tak dává Rusku ochutnat trochu té hybridní války.
A pokud toto děláme, je velmi žádoucí, abychom o tom nemluvili, a udrželi si tak výhodu hybridní války. Tedy že své akce
můžete vždy popřít. Takhle můžete bojovat s někým, s kým nechcete jít do konvenční války, nechcete jít do jaderné války a
schválně se držíte za červenou linií. Čím víc o tom mluvíte, tím svého protivníka dostáváte do těžší situace, protože ho nutíte
reagovat.

Můžeme se v rámci této hybridní války dočkat i dobrovolnických sborů ze západních vojáků v rámci cizinecké legie, jejíž vznik v
neděli oznámil Volodymyr Zelenskyj?

Dozajista. Řada západních občanů už projevila ochotu se do války na Ukrajině zapojit a je možné, že ozbrojené síly některých
států NATO v tom nebudou svým vojákům bránit. Formálně jim umožní ukončit svůj stávající závazek a jít bojovat na obranu
Ukrajiny. To je méně riskantní krok, jak se zapojit, než tam poslat vojáky v našich uniformách. Ale stále musíme vnímat riziko
eskalace a dávat si pozor, kde je ta ruská červená čára.

Jaký je z vašeho pohledu nejpravděpodobnější scénář vývoje na bojišti?

Velmi těžká otázka. Z otevřených zdrojů, které máme k dispozici, to v tuto chvíli nedokážeme odhadnout. Klíčová proměnná je,
jestli Rusové dokážou přestat bojovat jako malé neorganizované skupiny, ale skutečně začnou bojovat jako celek ve svých
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taktických skupinách. Pak se Ukrajinci dostanou do daleko těžší situace, byť ani pak ruské dobývání měst nebude rychlé.
Pokud Rusové budou válčit dál takticky nešikovně, je klidně možné, že ukrajinskou obranu vůbec nedokážou porazit.

Na začátku invaze jste na Twitter napsal: „Ukrajina bojuje statečně a můžeme jí pomoci vyjednat čestnou porážku.“ Jak by
taková čestná porážka mohla vypadat?

Ukrajina už dosáhla jednoho zásadního vítězství. Válka znovu upevnila ukrajinský národ a předpokládám, že ani v Rusku by si
dnes nikdo neměl dělat iluze, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ. Ale jsou i určité ústupky, které by Ukrajina vůči Rusku
udělat mohla. Vše se samozřejmě odvíjí od situace na bojišti. Pokud se Rusům vůbec nepodaří dosáhnout vytčených cílů, tak
by se mohli spokojit s velmi symbolickými ústupky, aby doma mohli vyhlásit, že nebyli vypráskáni. A prezident Putin se nebude
muset obávat, že tato zatím nepodařená operace zničí jeho režim.

Dovedu si představit, že by Ukrajina v rámci mírových dohod slíbila, že se sama denacifikuje. Mohla by si třeba dát do ústavy
zákaz nacismu. Bylo by to symbolické gesto, protože – jak všichni víme – ukrajinský prezident není úplně známým nacistou.
Prezident Putin by to však doma mohl prodávat, jako že dosáhl té své smyšlené denacifikace. Ukrajina by také mohla Rusům
nabídnout, že nebude v budoucnu otázku Krymu řešit vojensky. To by neznamenalo uznání anexe, ale nic by ji to nestálo,
protože pravděpodobnost, že se Ukrajincům podaří přejít do ofenzivy a obsadit Krym, je extrémně malá. Rusové by to ovšem
mohli vyhlásit jako své vítězství. Ale třeba to nakonec nedopadne, protože Rusko je silnější. Přiznejme si, že Ukrajinci se nemají
moc kam zlepšit. A na druhou stranu je nepravděpodobné, že by se Rusové z vývoje konfliktu nedokázali poučit.

Foto:
Ruský bojový vrtulník Ka-52 v poli po vynuceném přistání u Kyjeva na Ukrajině. (24. února 2022)
AP
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Americký dron RQ-4 Global Hawk
Profimedia.cz

Bezpečnostní analytik Jan Ludvík
archiv Jana Ludvíka
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„Důležitou součástí kvalitní výuky a výzkumu je mezioborová spolupráce. K ní by nám měla pomoci i větší koncetrace fakulty v
Jinonicích,“ říká Tomáš Karásek, dlouholetý proděkan pro rozvoj a šéf katedry bezpečnostních studií, jenž od 1. února vede
jako děkan Fakultu  sociálních  věd  UK .

Proč jste se rozhodl kandidovat na děkana FSV  UK ?

Moje kandidatura byla nečekaná, protože děkani většinou absolvují dvě volební období. Stejně jako ostatní jsem počítal s tím,
že docentka Alice Němcová Tejkalová bude kandidovat znovu. Nicméně v souvislosti s tragickým úmrtím Filipa Lába, vedoucího
katedry žurnalistiky, se rozhodla, že znovu kandidovat nebude. Došla k názoru, že je jí teď více zapotřebí na katedře
žurnalistiky, kde po panu docentu Lábovi převzala jeho, především akreditační, povinnosti. Po konzultaci s ní jsem se rozhodl
ucházet o pozici děkana já.

Proč jste to byl právě vy?

Mojí bezprostřední motivací byl pocit závazku za úspěšné dokončení projektu rekonstrukce dostavby jinonického areálu. Ten
projekt byl tak trochu můj nápad – podávali jsme ho v roce 2016 společně s bývalým děkanem FSV  UK  Jakubem Končelíkem.
Pak jako proděkan Alice Němcové Tejkalové jsem na něj dohlížel, a proto jsem si nyní říkal, že by bylo vhodné zajistit jeho
dokončení. Věřím ale, že mám fakultě co nabídnout i v jiných oblastech, než je realizace jinonického projektu.

Jak pocítí změnu ve vedení fakulty zaměstnanci a studenti?

Primárně to beru tak, že navazuji na práci předchozích dvou děkanů, pod nimiž oběma jsem pracoval jako proděkan pro rozvoj.
I v rámci předvolebních debat jsem říkal, že by bylo zvláštní, kdybych se teď masivně distancoval od toho, co dělali moji
předchůdci, když jsem toho byl účasten. Mé akcenty jsou tedy spíš dílčí – obecně jde o to fakultu posouvat ještě dále, než to
bylo dosud.

Na co se chcete především zaměřit?
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Například na větší podporu interdisciplinarity, jak v oblasti výzkumu, tak výuky. Zde si myslím, že máme určitou rezervu. Vějíř
oborů a disciplín, jež se na fakultě pěstují, je poměrně pestrý a nabízí možnosti vzájemného propojování, které dosud nebyly
úplně využity. Je to samozřejmě komplikované, neboť působení v rámci oborů je komfortnější a jednodušší než překračovat
jejich hranice, či dokonce budovat intervědní spolupráci.

Určitě by vás to ale posunulo vědecky dál...

Dokonce bych řekl, že je po tom i poptávka. Když sleduji zajímavé projekty, které se tu uskutečňují, velice často překračují
hranice nejen mezi společensko-vědními obory, ale zasahují i do oblastí technických věd. Máme projekty podporované
Technologickou agenturou České republiky (TA ČR), kde naši odborníci spolupracují s techniky z akademické i z firemní sféry.

Konkrétně kolegové z katedry žurnalistiky získali velký evropský projekt zaměřený na dezinformace. Na katedře bezpečnostních
studií, kde působím, jsme se díky podpoře TA ČR podíleli na projektu zaměřenému na bezpečnost provozu bezpilotních
leteckých prostředků. Takže možnosti tady jsou. A fakulta by je měla využívat na maximum.

Ve vnitřním hodnocení vědecké činnosti, které si nechala UK zpracovat za pomoci mezinárodního panelu, jste obdrželi C+ (psali
jsme loni v samostaném článku). Jak jste s touto známkou spokojeni?

Byli bychom rádi za lepší známku, ale bereme hodnocení jako impuls, na čem do příště zapracovat. Pochopitelně vnímáme, že
některé obory nesplňují určité požadavky nebo představy o tom, jak má fungovat současná věda. Ať už jde čistě o vědecké
výkony typicky měřené množstvím kvalitních publikací či článků, nebo související aspekty jako zastoupení žen v rámci
akademické obce či péče o doktorandy – byť zrovna toto může fakulta ovlivnit jen částečně, jelikož financování základních
doktorských stipendií nespadá do naší kompetence. Každopádně bereme připomínky vnesené během hodnocení vědy vážně.

Už jste v tomto směru něco podnikli?

V rámci fakulty jsme se před několika týdny shodli a následně vyhlásili nový systém vnitřního rozdělování prostředků na vědu,
který zafixoval jednotný pohled na to, co má být finančně oceňováno a na základě čeho jsou pak peníze na vědu rozdělovány
mezi jednotlivé fakultní instituty. Samozřejmě to určitým způsobem ponouká k tomu zaměřit se na výstupy, jež jsou nejvíce
bonifikovány, ať už jde o monografie, časopisecké publikace nebo projekty.

Na současné FSV  UK  má nejlepší výzkumnou reputaci Institut ekonomických studií (IES). Pravidelně se umisťuje v
mezinárodních žebříčcích v první dvoustovce univerzit s podobným zaměřením. Jak by se mu mohly vaše zbylé čtyři instituty
přiblížit?

Máte pravdu, že z hlediska publikačního výkonu vychází Institut ekonomických studií nejlépe. V posledních letech se ovšem i na
těch dalších vyprofilovaly pracovní týmy, skupiny nebo jednotlivci, kteří dosahují opravdu špičkových, mezinárodně
porovnatelných výkonů. To, na co jsme byli před lety zvyklí – když se řeklo „výzkum na FSV “, automaticky se otočily hlavy za
IES – už nutně neplatí. Máme excelentní publikace například v sociologii nebo politologii a celkově se na fakultě vytváří základ
pro to, aby takto úspěšně působily všechny naše instituty.

Kvalitu fakulty neurčuje jen úroveň vědy, ale především výuky. Souhlasíte?

Ano, i když v debatách toto často zaniká. Když se například bavíme o kariérním řádu, máme tendenci sklouzávat k hodnocení
publikační činnosti, a tím pádem výzkumných výkonů. Ale já osobně si velmi stojím za tím, že fakulta musí rozvíjet svoje kvality
především v oblasti výuky, která pro nás má být primární.

Problém je, a deklaroval jsem to i ve svém volebním programu, že postrádáme nástroje objektivnějšího zhodnocení kvality
výukové činnosti. Máme dlouhá léta fungující systém studentských hodnocení, který je velmi důležitý, protože díky němu máme
šanci se velmi rychle dozvědět o věcech, které nefungují a podchytit případný problém dříve, než se z něj stane velký. Ale
chybí nám ucelený systém, který by nám řekl, jak kvalitně nastavit výuku. A v tomto ohledu bych se rád posunul kupředu.

Jak konkrétně?

Rád bych nastavil příležitosti pro ty, kdo se chtějí dál vzdělávat. V rámci Národního plánu obnovy navrhujeme dílčí projekt
zaměřený na oblast hybridní výuky a používání digitálních technologií.

Také bychom se chtěli více zaměřit na péči o doktorandy, aby si od začátku své akademické či výzkumné kariéry budovali
povědomí o tom, že je reálné a žádoucí mít kontakty nejen s lidmi, s nimiž se potkávají v rámci svého oboru, ale i mimo něj.

V tom by mohl pomoci zrekonstruovaný areál v Jinonicích, kde mají od příštího roku sídlit tři vaše instituty.

To je jedna z velkých vizí, kterou jsme měli, už když jsme s děkanem Končelíkem projekt podávali – vytvořit místo, kde se celá
fakulta fyzicky potká. Jedna věc je, že se sejdeme myšlenkově anebo výzkumně, a druhá, že máme možnost kolegy potkat při
obědě nebo si s nimi popovídat u kávy na chodbě. V Jinonicích má přesně takový prostor vzniknout.

Stále platí, že 27. dubna byste měli stavbu převzít?

Takto je to upraveno v platné smlouvě. V současné době probíhá výběrové řízení na dodávku interiérového vybavení a brzy
také na IT a centrální systémy. Ke kompletnímu přesunu do Jinonic dojde až v roce 2023, ovšem s tím, že před koncem tohoto
roku bychom rádi zahájili cvičnou výuku, při které se ověří, že věci fungují a bude čas vychytat detaily.

Jaké instituty najdou v Jinonicích trvalé působiště?

Instituty politologických, mezinárodních a sociologických studií. Současně tam ale bude probíhat část výuky zbylých dvou –
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Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) a ekonomických studií (IES). Vznikne tam například také druhá rozhlasová a
televizní laboratoř (jedna sídlí v Celetné ulici v budově FF UK – pozn. red.).

Počítá se v projektu i s venkovními prostory, kde se dá odpočívat nebo studovat?

Součástí stavebních prací je vybudování pobytových teras kolem areálu, staví se nové přístupové schodiště, které bude sloužit
i široké veřejnosti. Počítáme s novým pobytovým prostorem před areálem i s dostatkem pracovního a odpočinkovému místa
uvnitř. Není to sice to, co si představíte na prvním místě pod slovem škola, ale jsou to nezbytné věci k tomu, aby sem lidé
chodili rádi (usmívá se).

FSV  UK  má také ve správě bývalý jinonický hotel, který s fakultou těsně sousedí. Co plánujete s ním?

Hotel musel být kvůli naší rekonstrukci uzavřen. Po jejím dokončení začne jeho přestavba na kancelářské prostory a měl by v
něm sídlit děkanát. Přijde nám to logické vzhledem k tomu, že budou v Jinonicích sídlit tři pětiny fakulty nastálo, plus probíhat
aktivity zbylých dvou. IKSŽ a IES zůstanou v centru, protože do Jinonic se všichni nevejdeme. Když jsme s Jakubem Končelíkem
projekt podávali, měla fakulta o sto zaměstnanců méně než dnes, o studentech nemluvě.

Jak jste spokojení s aktuálními počty uchazečů o studium?

V průměru za fakultu bychom rádi zachovali v českých programech stávající počty. Naším velkým úkolem je být
konkurenceschopní. Časem dojde ke snížení demografické křivky a celková poptávka ze strany uchazečů začne klesat, a my
musíme docílit toho, aby kvalitní studenti, ideálně z celé České republiky, směřovali k nám. Předpokladem pro to je samozřejmě
kvalita oborů a jejich dostatečná propagace.

A jak jste na tom se získáváním zahraničních studentů? Teď nemyslím studenty z programu Erasmus+, ale i přímo ve vašich
cizojazyčných programech?

V tomto směru je fakulta velmi úspěšná. Počty těchto studentů nám stále stoupají, a začínáme se soustředit především na
kvalitu uchazečů. Zde spatřuji velký fakultní potenciál. Nová proděkanka pro studijní záležitosti bude mít na starosti jak
cizojazyčné, tak české studijní programy. Dáváme tak najevo, že ať už čeští nebo zahraniční studenti, všichni jsou naši a máme
k nim sjednocený přístup.

Moje neskromná představa je taková, že bychom mohli usilovat o to být konkurenční institucí například menším regionálním
britským univerzitám, kam se hlásí na společenskovědní obory lidé z celého světa. Ve všech našich programech jsou předměty,
jež jsou vyučovány v anglickém jazyce a všech pět institutů nabízí plně cizojazyčné studijní programy. Kombinace kvalitně
koncipovaných a vyučovaných oborů plus umístění v Praze je výborným východiskem k tomu, abychom se stali v plném slova
smyslu mezinárodní školou.

Autorka: Jitka Jiřičková

Foto: Vladimír Šigut

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Tomáš Karásek

Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK  a právo na Právnické fakultě UK. Od roku 2004 působí
na Institutu politologických studií FSV  UK , kde posledních sedm let vedl katedru bezpečnostních studí. Od roku 2012 zastával
na FSV  UK  funkci proděkana pro rozvoj. V říjnu 2021 byl zvolen Akademickým senátem FSV  UK  kandidátem na děkana, do
čtyřletého funkčního období nastoupil 1. února 2022.

Herec, boxer i ostřílený diplomat. Kdo dodává Ukrajincům naději, kdo reprezentuje navenek? URL
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Upírají se na ně zraky nejen Ukrajinců, jejich kroky sledují lidé z celého světa, kteří společně s nimi prožívají válku. Volodymyr
Zelenskyj, Vitalij Kličko, Olexij Reznikov a Dmytro Kuleba. Kdo jsou a kde se vzali? Čtyři tváře ukrajinského boje za suverenitu
představuje server iROZHLAS.cz.

Zelenského vystoupení ze stínu

Ještě před pár lety byl spojován se zábavnými televizními pořady a romantickými komediemi, v současnosti je symbolem odporu
proti agresivní velmocenské politice Ruska. Volodymyr Zelenskyj se v minulosti proslavil zejména díky pořadu Sluha národa.
Vedle toho propůjčil nynější prezident hlas pro medvěda Paddingtona v ukrajinštině.

List The Washington Post spekuloval nad tím, zda mohlo herecké zázemí Zelenského připravit na současnou roli lídra. S tím
souhlasí ukrajinista David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Usmála se na něj štěstěna,“ označil proměnu z
komika v prezidenta.

„Volodymyr Zelenskyj se projevil jako člověk, který měl do státnického formátu na hony daleko. A to ještě ve chvílích
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bezprostředně před invazí,“ poukázal Svoboda. Vyřešení konfliktu s Ruskem přitom bylo jedním z jeho předsevzetí, když
vstupoval do prezidentské funkce.

Eskalace rusko-ukrajinských vztahů na začátku února se promítla do poklesu jeho popularity. „Ukrajinci čím dále více pochybují
o tom, že v případě rozpoutání větších vojenských akcí bude Zelenskyj schopen plnit roli vrchního velitele,“ řekla před dvěma
týdny pro iROZHLAS.cz Lenka Víchová.

Podle Svobody to do určité míry platí i nyní. Zelenskyj podle něj donedávna vystupoval v intencích své populistické politiky,
když odmítal varování západních médií o možné ruské agresi. „Jak začaly dopadat ruské rakety, tak mávnutím kouzelného
proutku začal televizní bavič hrát roli státníka. Tu hraje velice správně, protože ho do ní nutí sám život,“ komentoval.

„U prezidenta Volodymyra Zelenského nastal markantní posun,“ popsal analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel
Havlíček, podle kterého nyní není relevantní spojovat ukrajinského prezidenta s hereckou minulostí, protože svými současnými
kroky překročil její stín.

„V poslední době se začal věnovat řadě klíčových reforem. Mezi nimi například justiční reformě a boji proti korupci, v podstatě
vymýcení oligarchátu. To jsou věci, které mají obrovský rozsah na Ukrajině a on (prezident Zelenskyj) na jejich schválení
osobně tlačil. Bylo znát, že to není jen další politik, který si jde nahrabat, jít si tam na pár let sednout a následně z ukrajinské
politiky odejít,“ řekl pro server iROZHLAS.cz Havlíček.

Podle analytika je ukrajinský prezident klíčovou postavou nejen na politické, ale také na společenské úrovni, dá se označit za
hnací motor ukrajinského zapáleného boje proti ruskému útoku.

„Svými pravidelnými přenosy dodává naději a podporuje Ukrajince všude po zemi, kde se dnes válčí,“ řekl analytik AMO. Což
se plně ukázalo, když o víkendu Zelenskyj odmítl nabídku Spojených států o evakuaci. „Potřebuji munici, ne odvoz,“ prohlásil.

Bez povšimnutí také nezůstává další obrat. A to je shoda v postojích s Petrem Porošenkem, někdejším ukrajinským
prezidentem. Ještě donedávna to byl přitom rival, také proti němu mířila jedna z reforem, které nechal Zelenskyj schválit. Nyní
vystupují jednotně.

Kličkova silová politika

Někdejší boxerský šampion, nynější politik a příležitostný šachista s českou stopou. S rodinou strávil několik let v
Československu, když navštěvoval pět let Gymnázium Mimoň pro děti sovětských vojáků. V současné době však brání „své“
město. Starostou Kyjeva se stal Vitalij Kličko v roce 2014 poté, co odložil ambice stát se ukrajinským prezidentem.

„Co se týče potenciální prezidentské dráhy a politické kariéry Vitalije Klička – byly tam otazníky. Existuje poměrně silná kritika
vůči němu. Nicméně v těchto momentech je i on velice výrazná osobnost. Jemu silová politika hodně vyhovuje,“ zhodnotil jeho
dosavadní dráhu analytik Havlíček.

V době narůstajícího napětí narukoval Kličko do záložní armády a prakticky okamžitě po ruské invazi se postavil proti politice
Kremlu. „Nemám jinou možnost. Musím to udělat. Budu bojovat,“ prohlásil.

„Ukrajinský lid je silný. A v této hrozné zkoušce zůstane sám sobě věrný. Lid touží po suverenitě a míru,“ připomněl Kličkovo
vyjádření list Independent. Podle Havlíčka je Kličkovou výhodou jeho mediální známost. Přitahuje totiž pozornost a mluví o něm
osobnosti ve světě, což vrhá na válku na Ukrajině další světlo.

„Je zajímavým a výrazným obráncem města. Stejně jako v případě Volodymyra Zelenského zůstává mezi svými a je silným
vůdcem v krizové situaci,“ upozornil Havlíček.

Aktuální válka na Ukrajině není prvním bojem, ve kterém se Kličko angažuje. Už v letech 2013 a 2014 byl jednou z výrazných
tváří Euromajdanu, jež vedl ke svržení prezidenta Viktora Janukovyče a ustavení prozatímní vlády.

Kličko se tehdy již jako starosta Kyjeva vyjadřoval proti násilnému rozehnání aktivistů a byl hlasitým kritikem někdejšího
prezidenta, uvedl Kyiv Post. „Události Euromajdanu vynesly Vitalije Klička vzhůru, nicméně probíhaly bez většího přičinění
politických elit. Bylo to hnutí zdola,“ popsal Svoboda.

Ukrajinista však dodal, že právě Kličko se stal posledním z tria Porošenko (prezident), Jaceňuk (premiér), Kličko, který se ještě
udržel ve funkci.

Reznikovův katapult

Naopak relativním nováčkem na politické scéně je Olexij Reznikov, kterého jako ministra obrany „katapultovaly“ temné dny do
klíčové pozice. Funkce se přitom ujal teprve v listopadu loňského roku.

Už dříve působil v ukrajinské vládě, mimo jiné jako místopředseda, dále jako ministr pro reintegraci dočasně okupovaných
území Ukrajiny, byl zástupce vedoucího státní správy Kyjeva a náměstek primátora městské rady.

Jako vedoucí ukrajinské národní delegace jednal v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy a následně byl již
prezidentem Zelenským vybrán, aby zastupoval Ukrajinu v pracovní politické podskupině ohledně urovnání války na Donbasu.

Jeho účinkování v současné vládě je podle analytika Havlíčka spjato s ukrajinským prezidentem. „Hodně viditelná je zde linka
loajality a osobního propojení na Volodymyra Zelenského,“ upozornil.

Reznikov se po prezidentově boku objevil na videu z minulého týdne, na kterém Zelenskyj ujišťoval obyvatele Kyjeva, že setrval
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v místech bojů a pokračoval v obraně.

V pondělí se pak účastnil jednání s Ruskem, ke kterému došlo na ukrajinsko-běloruské hranici. Šlo o první schůzku
vyjednávačů bojujících stran od začátku ruské invaze. Výsledkem byla shoda na dalším kole rozhovorů, bez dalšího upřesnění.

Zahraniční politika Kuleby

Diplomatická oblast konfliktu má nicméně vlastní tvář, kterou znázorňuje ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Ten má za sebou
letité zkušenosti z diplomacie. Na ukrajinském ministerstvu zahraničí působí od roku 2003. Kvůli nesouhlasu s diskurzem
bývalého ukrajinského prezidenta Janukovyče v roce 2013 opustil veřejnou službu. Následně se aktivně účastnil protestů
Euromajdanu.

Na vrcholu raných fází ruské agrese proti Ukrajině v roce 2014 se Kuleba rozhodl vrátit na ministerstvo zahraničních věcí. Do
agendy ministerstva zavedl pojmy jako digitální diplomacie, strategická komunikace, kulturní a veřejná diplomacie.

V roce 2016 byl Kuleba jmenován stálým zástupcem Ukrajiny v Radě Evropy. Poté byl místopředsedou vlády pro záležitosti
evropských vztahů a nyní dva roky působí jako ministr zahraničních věcí.

„Je to schopný politik, který v současnosti hájí pozici a jméno Ukrajiny, zasazuje se o ostrou reakci vůči Kremlu,“ zmínil Havlíček.
Kuleba je podle něj „motorem“ myšlenkových změn a postupné přeorientace vůči Evropě.

Ty nabraly na obrátkách také v kontextu současné války na Ukrajině. Prezident Zelenskyj v pondělí podepsal žádost o přijetí
země do evropského společenství. „Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové
speciální procedury,“ prohlásil Zelenskyj. „Naším cílem je být spolu se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní,“ řekl.

Prezidenti osmi unijních států vyzvali k udělení statusu kandidáta Ukrajině, žádali také zahájit přístupová jednání. Představitelé
Bulharska, Česka, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska tak učinili v otevřeném dopisu. Status totiž musí
udělit jednomyslně Evropská rada.

„Můžeme očekávat, že v nejbližší době rada řekne, že se Ukrajina potenciálně může stát členem. Síla okamžiku je taková, že si
nikdo nedovolí postavit se proti,“ zamýšlel se na twitteru expert na evropskou politiku Tomáš Weiss z Institutu mezinárodních
studií FSV  Univerzity  Karlovy .

Upozornil však, že je to pouze začátek složité procedury, která je provázána mnohými mechanismy. „Přistupující stát musí
upravit stovky, možná tisíce zákonů, aby odpovídaly společným evropským pravidlům,“ připomněl odborník.

Podle Havlíčka je zde však zásadní psychologický aspekt přihlášky. Dle jeho slov si jsou Ukrajinci vědomi, že to může být běh
na dlouhou trať a přístupová jednání trvají několik let (například v případě Česka to bylo 10 let, pozn. red.). „Nyní je důležité
uznání euroatlantických aspirací Ukrajiny,“ řekl pro iROZHLAS.cz analytik.

„Je to spíš gesto. Nicméně může mít velmi pozitivní efekt na ukrajinskou morálku a společenství ozbrojených sil,“ dodal
Havlíček. Zároveň to z jeho pohledu může mít důsledek poté, co utichnou boje a situace v Evropě se promění.

Speciál: Aby Rusové dosáhli svého cíle, budou muset válku eskalovat, obává se politolog Šír URL
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Poslechněte si podcast „Domnívám se, že prvotní plány ruské armády, které evidentně směřovaly k bleskovému uchvácení
Kyjeva, selhaly,“ komentuje

vývoj války na Ukrajině politolog Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Pokud chce Rusko dosáhnout alespoň některých cílů, které si vytyčilo, musí být další postup modifikován,
předpokládá. 
Popis podcastu 
Aktuální zprávy z domova i ze světa. Komentáře a souvislosti. 

Bitcoin přišel o geopolitickou nevinnost. Do války vstoupily kryptoměny, co s nimi bude dál? URL
Automatický překlad
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...výrazných cenových výkyvů,“ napsal Martin Tremčinský, doktorand Institutu sociologických studií FSV  UK , kde se
dlouhodobě věnuje fenoménu bitcoinu.
Hledání přístavu
Nejrozšířenější kryptoměna navíc... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím
naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.
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Až zařve lev – film je dokončen URL
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Režie a scénář: Jan E. Svatoš // Kamera: Romi Straková //Střih: Václav Trčka, Jan E. Svatoš / Producent Art Francesco – Ivana
Buttry // Koproducent: Česká televize – TPS kreativní producentky Jany Škopkové /za podpory Státního fondu kinematografie;

Délka filmu: 100 minut; Premiéra: 5. dubna 2022 
V bezčasí Dantova očistce se potkávají dvě významné postavy českého středověku: král Přemysl Otakar II. a zapomenutý
cestovatel, mnich Odorik. Postavy se setkávají v novém filmu režiséra Jana E. Svatoše: poutník Odorik, přezdívaný český
Marco Polo – a svědomí českého krále Přemysla II. Otakara. Na základě četných historických rešerší tvůrci znovuotevřeli téma
staré více než 700 let. 
Celovečerní film, umělecky podaný dokument Až zařve lev, otevírá divákům příběh za hranicemi lidského života. V příběhu o
setkání poutníka Odorika se svědomím krále Přemysla Otakara II. svůj hlas postavám propůjčili herci František Němec a Igor
Bareš. Jako svatá Anežka Česká ve filmu promluví Daniela Kolářová. 
Putující Odorik, zvaný česky také Oldřich z Pordenone, je českému divákovi představen vůbec poprvé ve formě celovečerního
filmu. Doputoval až na konec světa a jako první Evropan popsal Tibet. Dorazil až do Lhasy a stal se tak prvním známým
Evropanem, jenž se dostal do Tibetu. Neuvěřitelně dokázal absolvovat cestu pouze v předepsaném řádovém oděvu –
tmavohnědý hábit s kapucí, přepásaný bílým provazovým cingulem a obutý do kožených sandálů. Tibetská náhorní plošina leží
v nadmořské výšce kolem 4 000 m. 
Ušel desítky tisíc kilometrů, spatřil mnoho neznámých národů, kultur i živočišných druhů. Právě díky svému nadhledu a
zkušenosti se stává zdatným sekundantem v dialogu se slavným českým králem. 
„Tobě ukradli knihu, mně království v srdci Evropy,“ zní hlas králův ve filmu. 
Odorik se ptá krále, jaké to je – vyššímu smyslu obětovat svůj život. Ptá se dále, jaké to je vládnout, milovat, zabíjet, stavět i
bořit, trestat i odměňovat. 
„Výměnou za popis cesty do východních zemí světa přiměje Odorik slavného krále složit účet za svoji vládu plnou úspěchů, ale
i dramatických momentů, proher a křivd. Brzy ale zjišťuje, že oba mají až nečekaně mnoho společného,“ říká režisér Jan E.
Svatoš. 
Film jako originální sonda zrcadlí osud českého krále. 
„Potřebujeme hrdiny ne pro jejich činy, ale pro ně samotné. A hrdinství není jen o vyhraných bitvách, ale také o odvaze nastavit
zrcadlo svému egu,“ dodává filmař. 
„Odorik nastavuje zrcadlo nejen králi, ale především nám samotným. Je paradoxní, že problémy řešené ve středověku jsou
aktuální i v naší době,“ uvádí před premiérou filmu sám režisér Svatoš. 
Ať je to tolerance k odlišným kulturám, fakenews (ano, i středověcí kronikáři byli poplatní své době) či ukradené duševní
vlastnictví. 
„Vizuální forma i důsledný režisérský přístup Jana E. Svatoše byly zárukou, že vznikl nový dokumentární počin, který v České
republice nemá obdoby,“ řekla producentka Ivana Buttry ze společnosti Art Francesco, která film koprodukuje spolu s Českou
televizí. 
Natáčení předcházela několikaletá odborná rešerše – výsledkem je spolupráce s předními českými historiky, zahraničními
odborníky a renomovanými institucemi. 
„Pro potřeby filmu nechali tvůrci vytvořit umělecké repliky skutečných historických předmětů. Můžeme tak spatřit například
vzácnou byzantskou látku z královské hrobky v chrámu sv. Víta nebo Přemyslův ceremoniální meč. Zcela jedinečným
artefaktem je pak unikátní mince nalezená v izraelském městě Akkon,“ dodává Ivana Buttry. 
„Jde s nadsázkou o středověkou roadmovie, která nás provede českým královstvím po 700 letech, z Prahy, Vídně až do
Benátek,“ říká režisér Svatoš. 
Film se natáčel od roku 2018 v České republice, Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku, Itálii a Slovinsku. Díky mimořádnému
osobnímu nasazení se štábu podařilo snímek dokončit přes velké problémy způsobené nelehkou covidovou situací. 
Na dramaturgii filmaři spolupracovali s prof. pražské FAMU Rudolfem Adlerem, který projekt označil za mimořádně originální. 
„Je nepochybně zřejmé, že autoři jsou látkou filmu, dobou života oněch osobností, středověkou kulturou a myšlením nejen
fascinováni, ale prokazují v této oblasti mimořádné znalosti faktografie,“ dodal profesor R. Adler. 

O tvůrcích 
Jan E. Svatoš je absolvent pražské  FAMU, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Filmové akademie Miroslava
Ondříčka v Písku. Pracuje v osvědčeném tvůrčím tandemu s kameramankou Romi Strakovou. 
Jeho snímky si doma i v zahraničí připsaly přes desítku ocenění včetně dvou GRAND PRIX a Special Jury Award (JADE
KUNLUN a Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival). V roce 2018 dokončil distribuční debut Archa světel a
stínů, který získal 4 festivalová ocenění. Dramaturgicky se na něm podílel světoznámý filmař Werner Herzog. 
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Hostem byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Denisa Hejlová.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaVítejte u rozhovoru na aktuální témata. Dobrý den přeje Zita Senková. Pozvání přijala a jsem za to
moc ráda a vděčná Denisa, Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a Public Relations z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vítejte.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV
UKDobré ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZaměříme se na informační válku, šíření kremelské propagandy a dezinformací
ohledně Ukrajiny a samozřejmě na rétorické a komunikační schopnosti prezidentů Ruska i Ukrajiny. Přeji nerušený poslech.
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Paní Hejlová, vy jste včera na Twitteru lakonicky napsala, skončil covid, začala válka. Připojila jste odkaz na sdělení
Ministerstva zdravotnictví České republiky o tom, že se epidemiologická situace zlepšuje. Od dnešního dne 1. března se mění
pravidla. Mimochodem jsou to přesně 2 roky, když jsme na našem území zaznamenali první 3 případy nákazy novým typem
koronaviru.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKJe to tak. Spousta lidí na sociálních sítích se
vyjadřuje v tom, že i před dvěma roky, kdyby jim někdo řekl, že za 2 roky přijde něco mnohem horšího než je covid, že by jim
nevěřili. A nyní vlastně reflektují zpětně tu situace a dívají se na ní úplně jinou optikou než tehdy.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaVálka na Ukrajině, zprávy o pandemii pořád se používá tento termín, řekla bych zcela vytěsnila. Je to samozřejmě
naprosto bezprecedentní situace. To byl teda ale i před těmi dvěma lety v České republice nejenom u nás, tedy vypuknutí
pandemie covidu.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKJe to tak a toto již začíná být, začala
nebo velmi brzy bude i situace, kterou lidé nepocítí jenom v médiích nebo na sociálních sítích. Ale doslova přijde k nim domů.
Mnoho Čechů už nabídlo ubytování, například pro ukrajinské občany. Mnoho Čechů poslalo peníze nebo hmotnou pomoc v
nouzi Ukrajincům. Takže toto je vlastně zase další typ konfliktu, který nesledují ti lidé jenom v televize, ale přímo se jich
dotýká.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak se díváte nyní na práci médií, můžeme zůstat u České republiky, ale můžeme se
podívat, vy sledujete pochopitelně média z celého světa. Vlastně každý se nyní snaží přinášet maximum informací, pohledy
expertů. Mimochodem válka částečně změnila i Jak to vidí. Jenom pokud se nepletu 4-5 hodin po vpádu ruských vojsk jsem
vysílala mimořádné speciální vydání hodinové Jak to vidí s experty na bezpečnostní problematiku. Druhý den to byly
ekonomické dopady. Prostě cílem je, aby zazněla především fakta.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky
FSV  UKTato válka je z komunikačního pohledu jiná v mnoha ohledech nebo vojenská agrese, můžeme-li říkat. Je jiná
především v tom, že je zde mnoho komunikačních kanálů, a to i zejména od nezávislých novinářů, anebo obyčejných lidí, které
můžeme sledovat z bojiště. To samozřejmě klade vysoké nároky na ověřování informací, protože stejně jako každý vojenský
konflikt, i tato válka je doprovázená mohutnou propagandou, zejména z ruské strany. Takže proto na novináře je kladen veliký
tlak, aby vlastně v té rychlosti, jaké se ty informace odehrávají, to všechno ověřovali. Ukrajinská strana předtím pracovala
dobře na vývoji své strategické komunikace. A nyní bych řekla, že si vedou poměrně dobře v koordinaci té komunikace. Takže
těch zpráv máme poměrně hodně. Co je trošku horší, je ta situace na ruské straně, kde ta propaganda je skutečně monolitická.
A my teprve budeme vidět, jako jakým způsobem se jinými kanály dostávají ty skutečné reálné informace, objektivní informace z
bojiště k ruským občanům. Tam vidím jako potenciální problém. Už nyní se ukazuje, že třeba řada příbuzných těch ruských
vojáků, kteří jsou na Ukrajině, opravdu vůbec nevědí, že tam jsou, že se účastní toho konfliktu.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaKterá média sledujete?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKJá sleduji co nejširší
počet médií. Sleduji samozřejmě světové televize, jako je CNN, BBC. Sleduji především česká veřejnoprávní média, která o této
situaci referují skutečně neúnavně, objektivně a velmi dobře. A sleduje i další sociální média a různé nezávislé novináře,
zejména na Twitteru.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKromě ekonomické izolace Ruska se postupně uzavírá, jak řekl šéf unijní
diplomacie Borrell i kohoutek ruských informačních manipulací. V Evropě, Evropská unie kvůli šíření dezinformací zakáže
fungování Moskvou podporované stanice RT Russian Today. Webu Sputnik na ruskou invazi na Ukrajinu reagují i americké
internetové giganty. Společnost Google utne ruským státním médiím peníze z reklamy na jejich webech, v aplikacích, také na
platformě YouTube. To rozhodnutí se vztahuje také již na zmíněnou ruskou stanici, televizi RT a podobnému kroku se
odhodlala i společnost Meta platforms provozovatele Facebooku. Jaký je na tom váš pohled, paní Hejlová, na tyto aktivity?
Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKToto opatření, kdy vlastně evropské různé organizace a
státy se rozhodly vypnout ruskou propagandu. Je vnímáno jako vlastně v podstatě snad jediné kontroverzní. Ta evropská
společnost plně stojí za Ukrajinou a v podstatě na všechno poté, co se připojily i třeba Německo a Švýcarsko, má stejný názor.
V té společnosti v podstatě toto je jeden, já bych řekla, že snad i jediný prostě sporný bod, na čem se ti lidé neshodnou. Zda
cenzurovat, zda prostě vypínat propagandistické kanály, anebo zda je nevypínat. Vím, že i například i moji kolegové, kteří jsou
experti na mezinárodní vztahy, se setkali s tím, že oni potřebují občas si prostě přečíst ty ruské zdroje, aby věděli, jak o tom ta
propaganda referuje. A teď nyní nemohou, protože jsou vypnuté. To je jeden argument. Druhý argument, který často zaznívá,
je ten, že ta propaganda je tak směšná a průhledná, že skutečně dneska už jako každý ví, o co se jedná, přesto zde panuje
prostě obava o to, že to může určitou část opět zejména ruských občanů prostě žijících na území Evropské unie ovlivnit.
Protože přirozeně tyto zdroje budou číst a také, že to může příjmy z reklamy vlastně spolufinancovat nějakým způsobem, že z
toho může profitovat ruská strana.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAsi zablokováním to smýšlení nebo přesvědčení lidí, kteří věří
těm narativům z Kremlu, tak to asi nezmizí. Najdou se jiný zdroj nebo ti dezinformátoři si najdou jinou cestu.Denisa HEJLOVÁ,
Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKV tom evropském prostoru to zmizelo poměrně rychle a viděli jsme, jak
spousta lidí najednou můžeme říci prohlédla nebo můžou říci, převlékla kabáty. Můžou říci, připustila vlastní omyly. Spousta lidí,
kteří dříve si mysleli, že rozumí té mezinárodní situace, byli třeba experti z jiného oboru. Byli to třeba vědci, lékaři, biochemici a
tak podobně. Tak najednou říkají, vyjadřoval jsem se k něčemu, do čeho vůbec nevidí, neměl jsem pravdu. Podporoval jsem
špatnou stranu. Tato přiznání jakou jsou dobrá. Je dobře, když to člověk řekne. Je trošku smutné, když to řekne třeba německá
ministryně zahraničí.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJaké další reakce nebo možná změnu postoje nebo nějaké osvícení, v
uvozovkách jste zaznamenala, ať už třeba na politické scéně nebo jinde.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a
žurnalistky FSV  UKMyslím, že všichni Češi velmi výrazně vnímali vyjádření prezidenta Zemana, který byl po celou dobu své
vlády příznivcem Ruska a aktivně podporoval vliv ruských dezinformací v české společnosti. To, že nyní vlastně jednoznačně
podpořil Ukrajinu, česká společnost vnímá velmi pozitivně, ale zároveň konstatuje, že to nezmění ten negativní dopad jeho
jednání a jednání jeho okolí, které stále jen na Hradě bez bezpečnostních prověrek, za prostě ty, za ta uplynulá léta.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje Denisa Hejlová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nejvyšší státní zástupce
Igor Stříž varoval, že veřejná prohlášení schvalující útok Ruska. Na Ukrajinu mohou úřady posuzovat jako trestný čin. Jaký je
váš pohled, paní Hejlová, pokud by někdo veřejně, včetně demonstrací, prostoru na internetu nebo v sociálních sítích
schvaloval, souhlasil s těmi útoky nebo v této souvislosti, cituji dál s prohlášení pana Stříže vyjadřoval podporu nebo
vychvaloval čelné představitele Ruské federace. Mohl by za jistých podmínek, čelil i, čelit i trestněprávní odpovědnosti. Je to
krok správným směrem?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKTak to je nějaká legální situace,
kterou bych jako nerada komentoval z toho právního pohledu. Z toho společenského pohledu tam vidím, že je to důležitý signál
takové té prostě lidské vlastnosti, že když dojde na lámání chleba, tak někteří lidé prostě zaujmou pouze tak nechutné postoje,
že ten zbytek té společnosti vlastně už ví, kam si je má zařadit a podle to se k nim do budoucna bude chovat. To si myslím, že
je asi důležitější.Zita SENKOVÁ, moderátorkaDochází tady k posunu, jak ve veřejném mínění, tak i v politice? Mimochodem i v
té nejenom zahraniční, ale ostatně i migrační.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKAno, došlo
zde možná ten posun můžeme nazvat i revolucí. Opravdu je to velmi výrazná změna a musíme uvědomit, že opět ta psychologie
funguje tak, že nyní jsme všichni ve fázi šoku. Takže nyní to podpora je poměrně snadná a samozřejmá, přesto že to vyžaduje
jako úplné třeba obrácení některého chování nebo některých postojů. Ale do budoucna to bude těžké, protože do budoucna
my se stále budeme muset vyrovnávat s tou situací. Ta situace se neuklidní za 2, za 3 dny, to nebude dobré. A bude tam
následovat opravdu jako velmi, nedokážu odhadnout, jak dlouho bude trvat ten konflikt. Ale co víme už nyní je, že vlastně ta

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 44 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


náprava té situace, ať už fyzicky nebo i psychicky, psychologicky bude prostě velmi obtížná a velmi těžká. Pro lidi bude těžké to
vydržet. Myslím, že si všichni pamatují, jak na začátku té pandemie, všichni kdo mohli, šili roušky včetně mě. To vydrželo první
2-3 týdny. To vlna té solidarity byla nesmírná. Lidé se podporovali. Ale potom začaly vznikat konflikty. Lidé se začali mezi sebou
hádat, začali pochybovat o účinnosti těch opatření. Už to bylo dlouhé. Řešili prostě vlastní problémy. Ztratili práci, ztratili své
blízká. Bylo to prostě najednou velmi dlouhé, velmi obtížné.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo by podle vás tedy mohlo nebo mělo
následovat, třeba jak o čem debatovat? Mimochodem, také jste mi připomnělo, že těch prvních týdnech i měsících obrovsky
vzrostla, ať už sledovanost, poslechovost. Lidé doslova hltali veškeré informace detaily. Vy jste v nadsázce, byť ta situace byla
velmi vážná, tak jsem i já říkala, že jsem si udělala jaksi v uvozovkách, nějaké epidemiologické minimum. I pro nás novináře to
byla obrovská výzva. Vlastně naučit se spoustu nových věcí, výrazů. Takže jaké nároky v tomto směru teď klade tato extrémní
situace? Ať už na média, ale jak jste říkala i na společnost. Jak se k tomu postavit?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních
studií a žurnalistky FSV  UKJo tak spousta lidí, tedy jak jsem říkala, tak dneska řeší vlastně takové ty praktické problémy. Které
je nějakým způsobem zaměstnávají. Včera jsem četla vyjádření mého kolegy z Fakulty  sociálních  věd , odborníka na
bezpečnost Vojtěcha Bahenského, který velmi dobře upozorňoval na to, že vlastně lidé se nemohou nechat unést tím, že jedna
strana vyhrává nebo prohrává. Ten konflikt není tak jednoduchý a nebude tak brzy vyřešen. Bude to ještě psychologicky velmi
obtížné. Říkal, že doporučuje nesledovat třeba média celý den, ale vybrat si nějakou chvíli, kdy člověk si vybere relevantní
důležité objektivní a ověřené zdroje. Těm se bude věnovat a vlastně bude myslet i na tu vlastní psychohygienu, aby nebyl
unášen takovými těmi jednoznačnými soudy. Oni vyhrávají, oni prohrávají. Je to, je to takové to takhle, je to psychicky velmi
náročné.Zita SENKOVÁ, moderátorkaProto také bude pozítří tady hostem psychiatr Cyril Höschl v Jak to vidí. Mimochodem
podle dat společnosti Semantic Vision se na konci ledna dezinformační scéna přeorientovala z tématu covid na téma
Ukrajina.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKJe to tak. Myslím, že data od Semantic Vision
sledujeme všichni, kdo se v této oblasti pohybujeme. Jsou nesmírně užitečná. Já bych si pouze přála, aby je česká vláda více
využívala, protože například Semantic Visions upozornili na to, když jsme vyhostili po vrbětickém útoku desítky ruských
diplomatů z České republiky. Tak najednou na pár dní jakoby zázrakem ty dezinformace se umlčely v České republice. Což je
důkaz o tom, že to byly ruské dezinformace, čemuž po léta ta česká společnost a politici jaksi nechtěli věřit.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaI podle ministra vnitra Rakušana prokremelská dezinformační scéna v poslední době zintenzivnila své aktivity. To
ministr řekl ještě předtím vpádem ruských vojsk na Ukrajinu 24. února. Asi ještě připomeňme, paní Hejlová, že české doménové
sdružení po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády zablokoval osm dezinformačních
webů v reakci na invazi. Vlastně v tom kyberprostoru v České republice je ale mnohem více těch dezinformačních webů. Je jich
podle informací 30, až možná 30. A ta propaganda se ale šíří ještě pak dalšími kanály.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních
studií a žurnalistky FSV  UKNo, ta ruská propaganda je skutečně nesmírně propracovaná a funguje u nás již dlouhá léta a
nejenom samozřejmě u nás prostě v mnoha jiných zemích. A co na ní dříve bylo jako velmi zákeřné. Bylo to, že ona se
soustředila na to, vlastně neříkat jenom jednu věc, ale znejisťovat názory na cokoliv. Na cokoliv bylo vlastně ve společnosti
nějaký jako jednotný názor. Tak ta propaganda ho nabourávala a vytvářela třeba umělé konflikty. Velmi dobře tohle to popsal
ve svých knihách například novinář ruského původu nyní žijící v Británii Peter /nesrozumitelné/ anebo třeba také odborník na
Rusko Michael Weiss, který působí v Americe.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje Denisa Hejlová, expertka na PR a
strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je mimořádně aktivní na sociálních
sítích. Jak hodnotíte paní Hejlová, jeho způsob, styl komunikace? Už vlastně šestý den naprosto krizová nebo komunikace ve
válce?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKTa komunikace prezidenta Zelenského je skutečně
neuvěřitelná, z takového toho strategického pohledu asi vlastně, co to je takový modelový reální příklad. Nevím, kdybychom si
to chtěli narýsovat dopředu, asi nevím, vlastně coby komunikační poradci mu poradili lépe. On je velmi autentický, je přirozený,
lidský. Zároveň prostě říká správné věci a říká je správným způsobem. A když se na to podívám opravdu skutečně z toho
pohledu, to je ta moje parketa. Tak jenom takové detaily. Všimněte si, že Zelenský umí velmi dobře pracovat s hlasem, což
může být dáno jeho průpravou. Ale prostě také říká dobrá slova v dobrou chvíli. Ta třeba věta prostě, potřebuji zbraně,
nepotřebuji odvoz. To je myslím, že věta, kterou dneska už každý slyšel, každý si to zapamatoval. A to je věc, kterou, která je, je
prostě spontánní.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPomáhá mu, právě má jistou výhodu to, že vlastně je to bývalý herec, má
zkušenosti, jak už teda s vystupováním a také ta práce s hlasem, jak jste popsal, má takový vlastně možná drsnější, bych řekla
zastřenější hlas. Mimochodem svého času nadaboval i postavičku plyšového Paddingtona medvídka.Denisa HEJLOVÁ, Institut
komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKMůžete to pomoci v takových těch opravdu jako drobnost, že umíte třeba pracovat s
dýcháním, s hlasem. Umíte jako udržet, ale ty, ty emoce jsou tak silné v tom, kdy skutečně víte, že na vás i na vaší rodinu jsou
vysláni ti nejhorší zabijáci na světě. A že už jsou jenom pár kilometrů od toho, kde vy se pohybujete a nemůžete utéct. Tak tam
jako ta herecká průprava je na nic. To je prostě lidský charakter.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak jako expertka na PR a
marketing vnímáte vizuální prezentaci i rétorické schopnosti Vladimira Putina? U něj jsou to spíš teda těch jaksi audiovizuálních
nebo videí je podstatně méně, čili možná žádná. Bylo to před týdnem projev, ale můžeme sledovat také fotografie, ze kterých
lze mnohé vyčíst. Obrovské místnosti, mimořádně dlouhé jednací stoly. Už se staly i terčem různých karikatur a vtipů. Byť ta
situace teda je všechno jiné, nejenom rozhodně ne veselá.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV
UKJá se na to nyní podívám možná trošku cynicky, aby to přesvědčilo i ty lidi, kteří si mohou myslet, že do toho třeba promítám
nějaké politické názory, které jednoznačně odsuzují tu ruskou agresi. Ale, když se podíváte na to pouze vizuálně, tak tam je
spousta chyb. Vladimir Putin neustále vlastně produkuje vlastní záběry, kde on sedí za tím dlouhým stolem. Kde on ponižuje
lidi. On ponižuje vlastní lidi. A když lidi vidí to, jak třeba ponižuje svého vlastního šéfa bezpečnostních služeb, tak ano, někteří
lidé se jako na stranu, na stranu vlastně toho šikanujícího postaví, ale zdaleka ne všichni. Lidem šikana vadí. Lidé mají jako
tendenci bránit ty slabší. Takže čistě z toho komunikačního pohledu ta propaganda je, jako jenom technicky prostě není dobrá.
Vůbec není propracovaná. A také vidíme, jak chabé má výsledky, ti lidé.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMyslíte /souzvuk zvuků/,
jestli má teda chabé výsledky, když jsme hovořili právě o síle těch dezinformací nebo to jsou dvě věci?Denisa HEJLOVÁ, Institut
komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKTakhle, když se podíváte na to, jak to vnímají ty západní státy, tak tam prostě
opravdu jako tuhle tu ruskou propagandu tady toho typu každý prohlédne.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAno a jak se podle vás,
pokud lze odhadnout, dívají nebo jak to vnímají Rusové právě tu prezentaci Kremlu?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních
studií a žurnalistky FSV  UKTo je velmi těžké odhadnout, protože o tom máme strašně málo informací.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaJak to působí na běžné lidi?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKJak to působí na
běžné lidi a v té společnosti panuje obrovský strach. Lidé se bojí vyjádřit. A funguje tam i taková, my tomu říkáme spirála
mlčení. To znamená, že lidé vlastně čekají na to, až se ty váhy vlastně překloní na tu vítěznou stranu a které se potom přikloní
a třeba vyjádří svůj názor. Ale myslím si, že s tím, jak budou dopadat ekonomické sankce na Rusko, tak i ti obyčejní lidé se
proti Putinovi začnou bouřit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZměnila se komunikace Vladimira Putina? U moci je 22 let, když se
podíváte zpětně, možná srovnáte ty aktuální záběry z různých zasedání. Jak se prezentuje, jak mluví jeho projevy, jeho
připomínám ostatně i velké tiskové konference, videokonference.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky
FSV  UKTa komunikace je stále stejná, nezměnila se. Putin konstantně lže a vidíme to i na tom, prostě na mnoha různých
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věcech, že on prostě nikdy, nikdy samozřejmě nepřizná vlastní chyby. Vždycky agresi bude říkat pomoc. Nikdy nepřizná prostě
to, že jeho vojáci sestřelili civilní letadlo již před lety. To je součástí vlastně všechno tohle to té ruské propagandistické
komunikace.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTakže obsah a forma se u Vladimira Putina nezměnila za ta dlouhá léta, co je u moci,
byť byl v různých funkcích?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKJe stále stejná, co jí může nyní
proměnit, je to, pokud se proti němu vzbouří jeho vlastní lidé. Jeho vlastní poradce, jeho vlastní vlastně šéfové a oligarchové.
To může být jako výrazný zlom a v podstatě to může být i jedna jako z mála cest, jak se proti té Putinově agresi ubránit.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaOdhodlala byste paní Hejlová, jaký význam vůbec Vladimir Putin přikládá své propagaci, propagaci
svých myšlenek? Když vlastně říkáte, že obsah, obsah a forma se nějak nezměnily, že je to pořád stejné jaksi aranžmá,
inscenace, jeho vystoupení. Záleží mu na tom, podceňuje to nebo naopak?Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a
žurnalistky FSV  UKJe to, je to, takhle jako obnovit slávu velkého Ruska, je smysl jeho života. Takže on pro to udělá úplně
všechno. A tím žije a nyní možná i vidíme, že prostě vnímá toto jako poslední příležitost, kdy to může ve svém životě udělat. Tak
na tuto kartu vsadil všechno. Vsadil i lidské životy. A to samozřejmě Ukrajincům ale i vlastních lidí, kterým třeba, jak se nyní
ukazuje, ani pořádně řekl, že jdou do války. Takže je to opravdu jako hanebný útok po na mnoha stranách. Prostě těch věcí,
které on jako dělá, že podvádí a lže, klame, manipuluje, je tam spousta.Zita SENKOVÁ, moderátorkaSouvislosti s pandemií
koronavirem jste i tady v Jak to vidí často kritizovala vlastně komunikaci vlády jednotlivých ministrů. Zabývali jsme se tím, do
jaké míry umí, či neumí vysvětlovat srozumitelně, jednoduše transparentně svou politiku a kroky. Jak postupují nyní v České
republice politici, co se týče ve vztahu k veřejnosti, jak komunikují, vysvětlují své kroky?Denisa HEJLOVÁ, Institut
komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKTa komunikace té české vlády je dobrá, je přiměřená. Je jasná a srozumitelná. To
možná jako jedinou výtku, která nesměřuje k české vládě, která směřuje k těm ostatním představitelům, byla jsem sama na
Václavském náměstí, kde byla velká demonstrace na podporu Ukrajiny. Jenom bych připomněla, že lidé prostě nyní by se měli
soustředit pouze na tento jeden bod, pokud, pokud chtějí Ukrajinu skutečně podpořit. Nemají do toho motat vlastní agendu z
jiných oblastí. Nespojovat útok na Ukrajinu s podporou zelené energetiky. Prostě dalších vlastních témat /nesrozumitelné/ a tak
dále. Neříkejte to, nemotejte to do toho, soustřeďte se pouze na podporu Ukrajiny.Zita SENKOVÁ, moderátorkaApeluje Denisa
Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a Public Relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji za
váš čas i názory a přeji vše dobré, mějte se hezky.Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UKDěkuji,
hezký den. Na shledanou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZita Senková děkuje za pozornost. K myšlenkám, ať už dnešního hosta
stejně tak jako k dalším dílům Jak to vidí se můžete vrátit na webu Českého rozhlasu Dvojka i v aplikaci Můj rozhlas, příjemný
den.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Porosteme pomaleji a inflace může být nad 11 procent. I kvůli ruské agresi. Holub z ČNB očekává i další zvýšení
sazeb URL
Automatický překlad
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Česko zažívá největší růst cen za více než dvacet let a Česká národní banka se nepříznivý vývoj snaží zkrotit rychlým zvedáním
úrokových sazeb. A nyní je tu nečekaný ekonomický otřes, který inflaci nejspíš ještě zhorší – válka na Ukrajině a s ní i další růst
cen komodit, hlavně zemního plynu a ropy.

Člen nejužšího vedení ČNB Tomáš Holub říká, že konflikt bude pro české hospodářství představovat „šok stagflačního
charakteru“ - ceny dál porostou a meziroční inflace se v dubnu a v květnu může dostat až nad 11 procent. Zároveň ale budou
drahá paliva brzdit hospodářský růst. Podle Holuba mohou umazat jeden procentní bod nebo i více na letošním růstu HDP.
Holub, který o sobě rád říkává, že je optimista, zatím nepředpokládá, že by Česko do stadia stagflace dospělo, tedy že by se
ekonomický růst úplně zastavil.

„Nemám tím na mysli, že neporosteme. Jen porosteme pomaleji a míra inflace bude vyšší,“ říká. „Bude teď důležité udržet víru
veřejnosti v to, že vzedmutí inflace je jen dočasné a že zpomalí.“

Holub je jedním ze sedmi členů bankovní rady, která hlasuje o nastavení úrokových sazeb. Jeho názor na ekonomickou situaci
má o to větší váhu, že jde o odborníka, který v centrální bance pracuje už přes dvě dekády. Než přišel do bankovní rady, vedl
měnovou sekci, jež pro bankovní radu vytváří takzvanou ekonomickou prognózu – analýzu, sloužící jako hlavní podklad pro
rozhodování o sazbách.

V rozhovoru pro HN Holub naznačuje, že i přes možné zpomalení ekonomiky je pro něj stále prioritou boj s inflací. Předpokládá,
že by se klíčová úroková sazba, momentálně na úrovni 4,50 procenta, mohla v nadcházejících týdnech ještě zvýšit o dalšího
čtvrt nebo půl procentního bodu.

HN: Jak byste současnou situaci české ekonomiky shrnul?

Vysoká inflace je určitě něco, co nás nemůže těšit. Lidem ubírá kupní sílu úspor. Na druhou stranu stále čekáme pozitivní
ekonomický růst. Před ukrajinským konfliktem jsme čekali pro letošek růst HDP někde kolem tří procent. Konflikt tento růst může
snížit. Ale pořád budeme v mírných růstových číslech. A pořád máme nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU, a kdo chce
pracovat, pracovat může. Takže není důvod podléhat ekonomickému pesimismu. Hospodářský vývoj teď není černobílý.

Z pohledu ČNB je důležité zachovat víru, že současná inflační epizoda je dočasná a že centrální banka dělá kroky, které mají
inflaci zkrotit. Pokud si tuto víru zachováme, tak rok 2023 bude už pozitivní jak z hlediska cenového vývoje, tak z hlediska
ekonomického růstu.

HN: Tento měsíc bude ČNB aktualizovat stávající ekonomickou prognózu. Bude se muset tento dokument vzhledem k válce na
Ukrajině radikálně předělat? 

Proinflační rizika pro nejbližší období byla už v té stávající prognóze. Někdo sice mohl brát s ulehčením, že v lednu jsme se
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těsně vyhnuli dvojciferné inflaci, ale bylo jasné, že se do dvouciferného pásma v některých nadcházejících měsících tak jako
tak podíváme. To vzhledem k cenám ropy už před ruským útokem a vzhledem k dalším zvýšením cen energií, avizovaným
některými distributory. Konflikt na Ukrajině tento vývoj zřejmě dál zhoršuje. K inflaci bude přispívat další růst cen ropy a ceny
pohonných hmot, a může také zesílit tlak přes ceny plynu a elektřiny.

Ještě před časem jsem si myslel, že míra inflace se dostane někam nad deset procent v dubnu či v květnu, ale určitě ne nad
jedenáct. Teď rozhodně tuto jistotu ztrácím. Bude také záležet na tom, jak dlouho budou vysoké ceny energií trvat. Vše je zatím
tak čerstvé, že nejsme schopni dávat konkrétní odhady, ale mentálně se musíme připravit, že hranici, která se nám zdála ještě
nedávno jako málo pravděpodobná, můžeme překročit.

HN: Má ČNB vůbec dostatek nástrojů, aby smysluplnou prognózu udělala? Jde přece jen o šok, který jsme tu v minulosti ještě
neměli…

Před dvěma lety jsme vylepšili náš model tak, že se v něm začalo pracovat explicitně s cenami energií. Náš model tedy takový
energetický šok umí zpracovat. Co ale zpracovat neumí, jsou další aspekty. V extrémním případě si umím představit, že
ekonomickou aktivitu bude omezovat nejen cena energií, ale i jejich dostupnost. Pokud podniky kromě nedostatku čipů začne
trápit i to, že nebudou mít plyn, tak tyto aspekty žádný makroekonomický model nepostihne. To je pak třeba analyzovat
expertně. Kolegové ze sekce měnové i v době covidového šoku ukázali, že umějí smysluplné analýzy vytvářet i v mimořádných
situacích.

HN: Analytici se shodují v tom, že dopad sankcí na české hospodářství nebude ani tak kvůli omezeným exportům, jako spíš z
důvodů drahých komodit. Dá se říci, jak je česká ekonomika závislá na ceně plynu, případně ropy?

Souhlasím, že přímý exportní efekt je omezený a nebude nás výrazně bolet. Rusko má na našich exportech podíl 2,3 procenta.
V roce 2014, když byla krymská krize, to ještě bylo mezi čtyřmi a pěti procenty. Tam už je vidět dopad předchozích sankcí. Co
se týče dovozů ropy, jsme závislí na Rusku asi ze 45 procent, ale u plynu je závislost zásadní – 90 procent.

Naposledy jsme dělali analýzu výrazného šoku do cen ropy v roce 2015, kdy šlo o propad ze 100 na 50 dolarů za barel. Tehdy
nám vyšlo, že tento efekt snižoval míru inflace zhruba o jeden procentní bod a zároveň podporoval růst HDP také asi o jeden
procentní bod. Teď se tedy asi bavíme o šoku, který v extrémním případě může být v podobných řádech, jen s opačným
znaménkem. Hovořím o dalším nárůstu ceny ropy výrazně nad 100 dolarů za barel. Kvůli cenám či nedostupnosti plynu může jít
navíc i o větší dopady. Ale aktualizovanou analýzu k tomu ještě nemáme.

HN: Platí tedy, že jde o takzvaný nákladový šok?

Jde o nákladový šok stagflačního charakteru – zrychluje inflaci a zároveň tlumí hospodářskou aktivitu. Když ale toto říkám,
nemám tím na mysli, že neporosteme. Jen porosteme pomaleji a míra inflace bude vyšší. Neznamená to, že se růst úplně
zastaví a že do stadia stagflace dospějeme.

HN: Za této situace mají centrální banky obecně určité dilema, zda brzdit inflaci vyššími sazbami, nebo spíš brát víc ohledy na
těžkosti hospodářství a naopak mu pomáhat nižšími sazbami. Na kterou stranu se přikloníte vy?

Stagflační šoky jsou obecně to nejhorší, čemu centrální banky v měnové politice čelí. Nám se tu sbíhá stagflačních faktorů víc
– i covid nakonec zasáhl produkční kapacity a zároveň vyvolal inflaci. Teď se přidává konflikt na Ukrajině.

Kdybychom tento šok zažívali na dvouprocentní inflaci, a se sazbami na neutrální úrovni kolem tří procent, tak asi budu první,
kdo řekne, že to je učebnicový případ situace, kterou má centrální banka vysedět. Šlo by aplikovat výjimku, neboť jde o šok do
cen několika málo komodit, je to dočasné a je to ze zahraničí. Ale v situaci, kdy máme inflaci na deseti procentech a evidentně
tu jsou zjitřená inflační očekávání a na devíti procentech máme i jádrovou inflaci – v takové situaci musí být citlivost centrální
banky vůči dalším šokům větší. 

Proto jsem velmi rád, že jsme ta předchozí zvyšování sazeb udělali. Představte si, že toto by nastalo v situaci, kdy bychom stále
byli se sazbami na nule, přešlapovali bychom na místě a teprve se chystali se sazbami vzhůru. Taková strategie by bývala byla
nebezpečná, protože by spoléhala na to, že budeme mít do budoucna jen štěstí, vše samo odezní a nenastanou nové
proinflační šoky. A přesný opak se stal. Kdybychom teď měli sazby na nule, byli bychom úplně mimo mísu. Takto máme komfort
toho, že i během současného šoku můžeme jen jemně ladit, kde sazby mají skončit – jestli další případné zvýšení bude o 25,
nebo 50 bazických bodů.

HN: Čili jste přesvědčen, že by letos mohlo dojít ještě k jednomu nebo dvěma zvýšením klíčové sazby?

Ono by to bylo moje přesvědčení i bez krize na Ukrajině. A zatím pro mne Ukrajina sama o sobě na tomto pohledu příliš
nemění. Bude teď důležité udržet víru veřejnosti v to, že vzedmutí inflace je jen dočasné.

HN: Když se tedy zeptám přímo: vy teď v rozhodování budete upřednostňovat pohled na inflaci před obavou o zásah do
ekonomického růstu?

Dokud tu máme desetiprocentní inflaci, nemohu dělat nic jiného. Ale neznamená to, že se sazbami půjdeme ještě brutálně
nahoru, protože jsme už velkou část té cesty urazili. Teď se ukazuje, že bylo správné jít se sazbami rychle nahoru, a naše
pozice je komfortnější než pozice řady jiných centrálních bank.

HN: Například ECB…

ECB se dosud mohla uklidňovat tím, že inflace byla právě o cenách energií a jádrová inflace je stále pod kontrolou. Na rozdíl
od nás. Ale teze dočasnosti a toho, že se tento šok nebude dál propisovat do ekonomiky, dostává další trhlinu. Nechtěl bych
být v jejich situaci. Budou muset minimálně zvažovat, zda neurychlit ukončování nákupů aktiv.
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HN: Původně prognóza ČNB předpokládala, že někdy ke konci letošního roku by repo sazba mohla být opět snížena. Je tato
vyhlídka už nepravděpodobná?

Ta pravděpodobnost se nepochybně snižuje. Je to jednak kvůli cenám ropy a možným dopadům do nadále zjitřených inflačních
očekávání. Druhý faktor je kurz koruny. Naše prognóza byla podmíněna tím, že koruna posílí ke 24 za euro, momentálně jsme
spíš u 25. To je opět dodatečný inflační faktor a uvolnění měnových podmínek. Kurz je ale rychle se měnící veličina a může se
v druhé půlce roku zase vrátit na silnější hodnoty.

HN: Kdyby došlo k úplnému odpojení Ruska od systému SWIFT, ne jen odpojení několika bank, znamenalo by to asi úplné
odstavení Česka od ruského plynu… Jak moc by to situaci zkomplikovalo?

Bylo by to nepochybně něco, co by bolelo i nás. To už bychom se bavili nejen o dopadech na tuzemskou ekonomiku
prostřednictvím cen plynu, ale i o nedostatku a omezování v průmyslové výrobě a podobně. To je princip těch nejtvrdších
sankcí – že si ta jedna strana řekne, že musí tuto bolest podstoupit, jinak nebude její odstrašující efekt důvěryhodný.

HN: Mohly by sankce, včetně případného úplného odpojení Ruska od SWIFT, mít na nás i jiné dopady než jen přerušení
dodávek plynu a ropy? Mohlo by to například poškodit české banky?

Toho bych se neobával. Obecně je český bankovní sektor jako celek vystaven Rusku a Ukrajině velmi málo. Souvisí to i s tím,
že vzájemný obchod je velmi malý.

Rodák z Liberce, studoval v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  ekonomii, finance a bankovnictví.
V letech 1996–2000 pracoval v Komerční bance v týmu ekonoma Kamila Janáčka. Do ČNB ho přivedl pozdější guvernér
Zdeněk Tůma, který si ho vybral jako poradce. Od roku 2004 vedl tým měnové sekce. Přednáší ekonomii na FSV , kde se v
roce 2011 stal docentem v oboru ekonomické teorie. Do bankovní rady nastoupil v prosinci 2018. Je ženatý a má dvě děti. Rád
hraje tenis a plážový volejbal.

HN: Jaký bude tato krize mít dopad na trh práce? Dá se předpokládat, že část Ukrajinců, kteří dosud pracovali ve výrobě a
stavebnictví, byli povoláni do zbraně a z Česka odjedou. Naopak přijmeme tisíce ukrajinských žen a dětí.

Odliv pracovníků také není úplně příznivý aspekt této krize. Nepochybně úbytek nastane a krátkodobě to problém s
nedostatkem pracovní síly ještě zhorší. Přejme si hlavně, aby ti muži, co tam jdou, přežili. To je v tuto chvíli asi důležitější než se
zabývat tím, že nám to zkomplikuje trh práce.

Co se týče přílivu uprchlíků: měli jsme zde dlouho protiimigrační nálady, ale doufám, že vůči Ukrajincům takové postoje
neuplatníme. Za sebe bych si nelámal hlavu tím, že to bude náš rozpočet krátkodobě něco stát. Dlouhodobě to vnímám spíš
jako příležitost pro tuto ekonomiku. Věřím, že i vláda k tomu bude přistupovat touto optikou.

HN: V reakci na ukrajinskou krizi vydala ČNB před pár dny prohlášení, které bylo de facto verbální intervencí. Ujišťovali jste v
něm trh, že v případě potřeby jste připraveni korunu podpořit prodejem eur. Je tento výklad správný?

Oslabení koruny – na to, jak je situace dramatická – je zatím logické a nejde o žádný rozvrat, spíš jde o spořádanou reakci.
Považovali jsme za nutné říci, že centrální banka tady je, má obrovské devizové rezervy a v případě nějakého výplachu na
devizovém trhu nemáme žádné zábrany tyto rezervy použít a situaci stabilizovat. Většinou jsme k používání devizových
intervencí zdrženliví, ale teď je situace jiná i tím, že nejsme na dvouprocentní inflaci a kurzový kanál je pro nás významným
faktorem pro zkrocení inflační epizody. Naše míra citlivosti na vývoj kurzu může být proto větší. Ale naše prohlášení nebylo
myšleno jako signál bezprostředního vstupu na devizový trh, tak výrazný problém tam zatím nevidíme.

HN: Probíhají v bankovní radě úvahy o tom, zda by se měly devizy použít k intervencím na posílení koruny, aby se tak tlumila
inflace? Spustili jste letos program odprodeje výnosu z devizových rezerv.

Záměrem odprodeje výnosů není systematicky posilovat kurz, snažíme se to dělat způsobem, který dopad na kurz minimalizuje.
Minimalizuje neznamená, že dopad není žádný, ale není to primární účel. Zatím trh vstřebává naše odprodeje bez viditelných
dopadů. Pokud trh najde v aktuální mimořádné situaci novou rovnováhu na úrovních, které nejsou vysloveně destabilizující, tak
přímý důvod pro vstup centrální banky na trh není. Pokud by ale nastal výrazný tlak na oslabení, jsme rádi, že intervenční
nástroj máme k dispozici. Samo o sobě vědomí, že máme velké devizové rezervy, může na trh působit uklidňujícím dojmem, což
se i ukázalo během covidu.

HN: Znamená podle vás současná ukrajinská krize konec evropské zelené politiky, známé jako Green Deal?

Podle mého názoru ano. Když se podívám do poměrně nedávné minulosti, byla hlavním tématem evropské energetické politiky
nezávislost na Rusku. Pak jsme se zamilovali do dekarbonizace až téměř do polohy náboženské. Byla to naprostá priorita. A
teď je otázka energetické bezpečnosti a nezávislosti na Rusku zpátky ve hře.

V nejbližší době bude možná i dominovat nad dekarbonizačními snahami. Osobně bych si velmi přál, aby Německo
přehodnotilo svůj záměr vypnout zbývající jaderné elektrárny. Taková deklarace by pomohla Evropě momentálně ze všeho
nejvíc. A uhlí podle mého názoru není tak odepsané, jak se ještě před pár týdny zdálo. Dostupnost a plynulost zásobování u
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energie byly vždy na prvním místě a tato situace nám prostě ukazuje, že velká závislost na Rusku je nezdravý stav. 

Zažíváme mánii z Ukrajiny. Až opadne, můžeme cítit naštvání a hořkost, varuje psychiatr URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Renata Kalenská , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 09:56 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Ukrajinci, které u sebe ubytováváme, se mohou po čase začít cítit špatně, protože budou zažívat posttraumatickou stresovou
poruchu. Měli bychom s tím počítat. Pomoci jim může návštěva odborníka nebo kontakt s bližními. V rozhovoru s Deníkem N na
to upozorňuje psychiatr Tomáš Rektor.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co máme při ubytování Ukrajinců zvažovat.
Jak se bránit ve chvíli, kdy cítíme, že kvůli Ukrajině sklouzáváme do mánie.
Jestli ukrajinským ženám hrozí v našich domovech posttraumatická stresová porucha.
Co dělat, když uvidíme, že lidem, které jsme ubytovali, začíná být psychicky zle.
Kdy by naše chuť pomáhat Ukrajincům mohla slábnout.

Na Facebooku jste napsal: „Nechci kazit náladu, jen bych rád připomněl, že nám covid ukázal, jak reagujeme na velké
ohrožení. Společné hektické úsilí ve jménu dobra. Vzpomínáte, jak všichni šili roušky? A co přišlo potom? Teď se všichni starají
o uprchlíky.“ Jaký vývoj české nálady v souvislosti s Ukrajinou očekáváte?

Těžko se něco predikuje, ale já jsem se snažil odpíchnout od toho, co se dělo v době covidu. Že na začátku všichni byli velmi
nadšení, což je klasická obranná reakce. V úzkosti se snažím dělat něco užitečného, něco společného, něco, co mi dodá naději
a optimismus.

Je to reakce na bezmoc. Na bezmoc reaguji tak, že dělám něco smysluplného. Jenom jsem narážel na to, jak to potom v covidu
pokračovalo. Přehouplo se to do deprese, do averze. A společnost to velmi výrazně rozdělilo.

Snažil jsem se ve zkratce varovat před tím, že to, jak jsme na začátku všichni šili roušky a pak jsme je všichni svorně nenáviděli,
tak roušky přece jen nebyly živá bytost. Doufám, že se nestane to, že teď všichni ubytováváme Ukrajince, a pak je budeme
všichni nesnášet.

V rámci té euforie je mánie psychologicky obranná reakce. Je poměrně zásadní si uvědomit, co nabízím. A opravdu se zamyslet
a říci si: [lock]„Já těm lidem nabízím prostor na nejbližší dva měsíce a pak se uvidí.“ Nebo prostě zvážit své síly. Zvážit, že mám
volnou místnost, kde mi nebude vadit, když v ní ti lidé budou bydlet další rok.

V mánii je vždycky těžké myslet s nadhledem. Ale je dobré se sám sebe zeptat: „Bude mi to takhle vyhovovat další půlrok nebo
rok? Nebo mám pocit, že to je pomoc na chvíli?“ Já jsem strašně rád, že Češi takhle pomáhají. Je to úžasné. Ale aby to
neskončilo nějakou hořkostí.

Znamená to, že se obáváte, že by nakonec Ukrajina mohla rozdělit českou společnost?

Nevím.

Teď vás vůbec netlačím do role nějakého prognostika nebo věštce, ptám se vás jako psychiatra, který ví, jak procesy spojené
třeba právě s manickou fází probíhají.

Jediné, co říkám, že počáteční mánie opadne. A pak to může přejít v nějakou hořkost, vyčerpání, naštvání, v kdeco.

Antropoložka Petra Ezzeddine z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v rozhovoru s Deníkem N prohlásila, že
„lakmusovým papírkem naší ‚znovuobjevené‘ humanity bude postoj k ukrajinským Romům“.

Já jsem strašně zvědav, jak to s Romy bude vypadat. Jedna věc, která se děje, je skutečně manická obrana. Před úzkostí se
bráníme horečnou aktivitou. To určitě hraje roli.

A já strašně doufám, že tu hraje roli ještě jedna věc. Že lidé přece jen mají výčitky kvůli protiuprchlické rétorice, která u nás byla
dost intenzivní – a byla tu pod vlivem prezidenta a dezinformací. Trošku doufám, že naše euforie souvisí i s tím, že jsme se z
tohoto prokletí osvobodili a vrátili se k lidskosti.

Už se objevují první případy, kdy lidé odmítají ubytovat ukrajinské Romy. Měla bych se vlastně ptát na limity naší humanity.

Je vidět, že jsme se nezbavili svých předsudků a že zjevně jedním z limitů té humanity je xenofobie.

Samotní Ukrajinci jsou nám blízcí, protože jsme Slované a…

Protože jsou bílí, když to řekneme hrubě. Ale abychom z lidí nedělali úplně démony – mají sice předsudky, ale ubytovat si u
sebe doma na několik měsíců někoho s odlišnou kulturou, někoho, o kom nic nevíme… Trošku chápu, že se toho lidé bojí.
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Vy sám už jste u sebe doma ubytoval Ukrajinku s dětmi.

Ano.

Znáte ji ale z minulosti. Udělal byste to i v případě, že by pro vás byla cizí?

Samozřejmě.

Bylo by to bez váhání, nebo byste si říkal, na jak dlouho to je?

Já mám dvě možnosti ubytování a jedna z nich je, že by to nebylo u nás doma, ale bylo by to samostatnější bydlení. A tento
prostor bych nabídl bez váhání komukoli jakékoli barvy pleti, vyznání a čehokoli dalšího.

Ale v tom druhém prostoru, tedy u nás doma, bydlí i moje děti. A tam už bych chtěl o tom člověku vědět něco víc. Ne že bych se
o ně bál, ale spíš… Jsme ve stresové situaci, kde děti nepotřebují zažívat stresu ještě víc.

Řekl byste, že naše humanita je selektivní?

Myslím, že určitě. Je strašně dobře, že chceme pomáhat. Není to úplně samozřejmé. Je to zásah do našeho soukromí. Ale
pořád tu narážíme na naši xenofobii, předsudky, nevzdělanost. To, že se někdo bojí ubytovat u sebe doma někoho cizího, je
opravdu částečně pochopitelné.

Je to situace, kterou nikdo z nás nezná.

A kterou si úplně nedovedeme představit. Vážím si toho, že lidé pomáhají, a byl bych velmi rád, kdyby pomáhali nezávisle na
vyznání a barvě pleti. Na druhou stranu ale nechci snižovat, že chtějí pomáhat. Já jsem vlastně rád, že chtějí pomáhat, i když to
chtějí dělat selektivně.

„I já jsem na sobě cítil, že se kvůli Ukrajině ocitám v manické fázi,“ říká Tomáš Rektor. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N
Máte nějakou radu pro lidi, jak to udělat, aby ta manická fáze neskončila zmíněnou hořkostí?

Tam je jediná rada. Uvědomit si, že se to se mnou děje. Uvědomit si, že to teď je, jako bych byl trošku přiopilý, trošku na
drogách, že to myšlení není úplně racionální a že to, co teď nabízím, nakonec reálně zvládnu třeba z padesáti procent.

Když během víkendu začalo být zjevné, že je Ukrajina schopná se bránit, sám jsem na sobě cítil, že do té mánie sklouzávám
také. Ve smyslu velkého optimismu a velkého nadšení. Viděl jsem, že moje psychika se nechová úplně racionálně. Ale člověk
se to zkrátka musí pokusit v tu chvíli reflektovat.

A když to reflektuje, tak ho to zbrzdí?

Tak ho to aspoň trošku zbrzdí. Nebo pak nebude překvapený, když jeho euforie najednou klesne.

Bude záležet i na počtu uprchlíků? Může se stát, že v jednu chvíli si Češi řeknou, že už je jich nějak moc a sebere jim to chuť
pomáhat?

Nevím. Na tohle nedokážu odpovědět.

Dojde lidem nadšení, až se začnou zveřejňovat čísla, kolik nás bude pomoc Ukrajincům stát? Až zjistíme, jak to zatíží náš
sociální systém?

To záleží na tom, jak to budou politici schopni vykomunikovat. Když si vezmete uprchlickou krizi, byla vedena v duchu „cizáci
nám chtějí krást naše byty a sociální dávky“. Tohle se dá komunikovat pozitivně i negativně.

Třeba takto: „Jsme na tom tak dobře, že si můžeme dovolit pomáhat cizím lidem.“ Nebo: „Tohle jsou lidé, kteří ve skutečnosti
zachránili Evropu a zachránili Čechy. Díky Ukrajině snad Rusko nebude na hranicích bývalého Československa.“ Takhle se to
přece dá také podávat.

A je tu ještě další strašně důležitá věc. Musíme si uvědomit, že těm lidem nebude třeba úplně dobře. Je potřeba si uvědomit, jak
vypadá reakce na trauma, jak vypadá posttraumatická stresová porucha. Člověk má většinou pocit, že to utrpení končí tím, že
se uprchlík dostane do bezpečí.

To je často pravda, ale bohužel velice často lidé začnou kolabovat až ve chvíli, kdy už jsou nějakou dobu v bezpečí. Může se
tedy najednou stát, že budeme mít doma Ukrajince, který začne pít, začne mít deprese a úzkosti, začne mít noční můry.

Já mu na začátku strašně fandím a začínám mít pocit, že už začne pracovat a učit se česky. A on mi najednou zkolabuje! Znám
nějaké lidi na Ukrajině a znám nějaké Ukrajince, kteří jsou tady. Ti lidé, kteří jsou tady, jsou na tom výrazně psychicky hůř než ti,
kteří jsou tam.

Lidé na Ukrajině jsou v akci, mohou s tím zacházet, jsou spolu. Zatímco když žena s dítětem uteče a její partner zůstane na
Ukrajině, ona netuší, co s ním je, a bojí se, aby se mu nedejbože něco nestalo. Neví, jestli není zraněn, nebo dokonce
nezemřel.

A taková žena začne kolabovat. Musíme se na to připravit. Musíme počítat s tím, že to skutečně může začít řešit alkoholem
nebo čímkoli jiným.
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Co v tu chvíli dělat?

Máme úžasnou možnost. Stát totiž udělal naprosto zásadní věc – všem těmto lidem zařídil zdravotní pojištění. Oni budou moci
vyhledat psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc. I když možná v omezené míře, protože náš systém není neomezený.

Nejhorší situace bude v tomto směru asi s dětmi, protože pro ně chybí odborná kapacita i v běžné situaci.

A navíc nevím, kolik je u nás ukrajinsky mluvících dětských terapeutů. Nebo kolik těch dětí bude mluvit anglicky. To jsou věci,
které neumím predikovat. Zatím mám ale pocit, že kolabují spíš dospělí než děti. Říkám to s tím, že děti kolabují často právě s
větším zpožděním.

Takže by se na to stát měl začít připravovat?

Bylo by dobré s tím počítat. Spíš ale mluvím o lidech, kteří se o ty Ukrajince starají, kteří jim pomáhají a kteří je budou mít
doma. Měli by počítat s tím, že možná budou mít po čase doma nešťastného a úzkostného člověka, kterému nebude dobře.

To k tomu patří a není to špatné. Ani to nemusí probíhat tak, že ten člověk následkem traumatu bude v noci křičet noční
můrou. Dá se čekat, že bude mít jen naprosto obyčejný strach. A nejvíc ze všeho mu pomůžeme, když mu dáme možnost
zavolat svým bližním.

A udělat vše pro to, aby se cítil u nás v bezpečí.

Zaprvé to, aby se cítil v bezpečí, a zadruhé si musíme uvědomit, že i když se bude cítit v bezpečí, přesto mu bude špatně. A že
to není nutně špatně, když je mu špatně.

Protože je to přirozená fáze, která se prostě musí odehrát?

Která se musí odehrát. A člověk ani nemusí být odborník, aby si uvědomil, jak vám je, když máte muže ve válečné zóně a vy
sama jste v bezpečí.

Takže výčitky svědomí.

Výčitky svědomí a obrovský strach.

Český rozhlas představuje nový tým Vinohradské 12 v čele s Matějem Skalickým URL
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Úspěšný zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 bude od března připravovat nový tým. V jeho čele se objeví
dlouholetý redaktor Radiožurnálu Matěj Skalický, který se v posledních dvou letech specializoval na problematiku koronavirové
pandemie.

„Oceňovaný podcast Vinohradská 12 je jedním z důležitých programových prvků Českého rozhlasu. Za dobu svojí existence se
stal velmi populárním a těší se vysoké poslechovosti. Věřím, že se Matěji Skalickému s jeho týmem zkušených novinářů podaří
navázat na dosavadní úspěchy Vinohradské 12 a bude i nadále pokračovat v rozvoji této úspěšné značky,“ uvedl generální
ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Matěj Skalický působí v Českém rozhlase od roku 2011. Začínal na zpravodajském webu, několik let byl externistou domácí i
zahraniční redakce, podílel se na přípravě vědeckého pořadu Experiment. Reportáže do něj posílal pravidelně z Dánska, a
hlavně pak z Velké Británie, kde také žil. Odtud zároveň přispíval i do řady dalších médií. Po návratu do České republiky se
nepřetržitě zaměřoval na veškeré dění kolem pandemie koronaviru.

Je studentem doktorského programu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj
českých zpravodajských podcastů. Absolvoval také politologii na Univerzitě Hradec Králové.

„Po letech strávených v kontinuálním vysílání se těším na další příležitost, jak odvyprávět nejdůležitější události kolem nás.
Jsem rád, že jsem si mohl předat symbolicky slovo právě s Lenkou Kabrhelovou a jejím týmem, který stojí za nastartováním
boomu zpravodajských podcastů v Česku. Patří jim za to obrovský dík,“ uvedl Matěj Skalický.

První původní zpravodajský podcast Vinohradská 12 se zaměřuje na domácí i zahraniční aktuální politická témata a
společenské fenomény. Vychází každý všední den a je dostupný na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz, ve všech
podcastových čtečkách nebo také prostřednictvím streamovací služby Spotify. V letech 2020 i 2021 získal ocenění Podcast
roku v kategorii Veřejnoprávní podcast.
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Bojové nasazení Ukrajinců je neuvěřitelné, optimismus ale není na místě, říká analytik Smetana URL
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Celý svět s napětím sleduje aktuální dění na Ukrajině. Vladimir Putin se pro mnohé překvapivě odhodlal k frontálnímu útoku na
svého jihozápadního souseda. Od té doby těžké boje především na východě země a také kolem hlavního města Kyjeva
prakticky neustaly. Jaká je aktuální situace na bojišti a co je možné v nejbližších dnech a týdnech ještě očekávat? O tom jsme si
v novém dílu podcastu Kolaps povídali s politologem a bezpečnostním analytikem Michalem Smetanou z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Celý podcast Kolaps je k poslechu zde.

https://soundcloud.com/advojka2013/kolaps-60-michal-smetana-bojove-nasazeni-ukrajincu-je-neuveritelne-optimismus-ale-
neni-na-miste

Řada analytiků a komentátorů bezprostředně po invazi říkala, že takovýto masivní frontální útok ze strany Ruska nečekala. Co
vy osobně, překvapilo vás, jak se Putin rozhodl?

Mě osobně to nepřekvapilo vůbec. Už týdny předtím jsme pracovali s hypotézou, že tato velká invaze je nejpravděpodobnější.
Nikoliv jistá, ale nejpravděpodobnější. Lidé, kteří se zabývají speciálně vojenskou analýzou a i nadále nám dávají velmi
zajímavé náhledy na aktuální změny na bojišti, upozorňovali v podstatě už od prosince, že právě to je ta nejpravděpodobnější
varianta. A už tehdy měli spoustu predikcí, jak by ta invaze mohla bod po bodu probíhat, což se z velké části naplnilo. Mám na
mysli lidi, jako je Michael Kofman a další...

V který moment jste byl přesvědčený o tom, že ta pravděpodobnost je velmi vysoká?

Existovaly v podstatě jen dva scénáře a od určité chvíle už mi scénář, že je to celé jen nějaký bluf, přestal dávat smysl.
Mnohem větší smysl dávala varianta, že je tady skutečně možnost velké invaze, kterou i Putin a jeho nejbližší okolí berou jako
tu nejpravděpodobnější. Samozřejmě, kdyby Ukrajina a Západ přistoupily na maximalistické požadavky Ruska, invazi by asi
zrušili. Invaze se ale připravovala dlouho dopředu a ani ruské vedení podle mě nepočítalo s tím, že by diplomaticky dosáhlo
nějakých velkých výsledků.

Přesunout takové množství vojáků na hranice s Ukrajinou by podle vás byl hodně finančně náročný bluf…

V oborové hantýrce se tomu říká „costly signal“, tedy nákladný signál. Ještě před invazí mi spousta laiků na Twitteru psala, že
to „costly signal“ není, protože tam vždycky může být nějaký propagandistický rozměr. Já jsem si to nemyslel tenkrát a nemyslím
si to ani teď. Ten „nákladný signál“ totiž nevidí jen běžní lidé v Rusku, ale i místní elity, na kterých Putinovi samozřejmě záleží, a
také další státy světa a při takovém nasazení sil by podobný signál ztratil věrohodnost. Asi málokdo by případné stažení vojsk
mohl interpretovat jinak, než že se Ukrajině a Západu podařilo Putina od vojenské akce odstrašit. V ten moment mi začalo dávat
opravdu velký smysl, že dojde k masivní invazi, ke které pak skutečně došlo.
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Nedělejme si iluze, že Putin Ukrajinu opustí, varuje expert URL
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Ukrajinské vojsko se dál brání silnější a vybavenější ruské armádě. Obránci dokázali udržet Kyjev a také Charkov na východě
země, kde dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje?

Ukrajinské vojsko se dál brání silnější a vybavenější ruské armádě. Obránci dokázali udržet Kyjev a také Charkov na východě
země, kde dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? 
Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií FSV  UK . 
Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží
více než šedesátikilometrový vojenský konvoj s těžkou technikou, lehkou pěchotní výbavou i cisternami s palivem. 
Objevují se spekulace, že se chystá blokáda ukrajinské metropole. Ruská vojska dál útočí na těžce zkoušený Charkov, kde
dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a množí se zprávy o civilních obětech. Mezinárodní trestní tribunál proto začne brzy
vyšetřovat podezření na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 
Jak lze hodnotit dosavadní průběh bojů? A lze z posledního dění vyvozovat, že taktika Kremlu není úspěšná? 
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu, audiu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. 
Co v rozhovoru zaznělo? 
1:00 – Selhává ruská armáda, když dosud nedobyla velká města? Je to selhání původního plánu. Byl bych opatrný na širší
hodnocení, Ukrajina má 600 tisíc kilometrů, přes 40 milionů lidí. Poměrně „rychlá“ válka v Gruzii Rusku trvala čtyři dny. Bylo
nerealistické očekávat, že Rusové dosáhnou hlavních cílů během čtyř dnů. Je možné, že se přepočítali, ale byl bych opatrný
vyvozovat závěry pro další pokračování konfliktu. 
2:00 – Pokud chtějí Rusové Kyjev získat, co jiného než blokáda jim zbývá? Nemají sílu na to, aby ho přímo dobyli. Jsou silní v
mechanizovaných silách, v dělostřelectvu. Čím víc se budou dostávat do měst, jejich výhoda bude mizet, obránce tam má lepší
podmínky a budou růst i ztráty na straně populace. Blokáda dává smysl, může to být tlak na Zelenského. Ale nejsou připraveni
na to, vzít města útoky. Jiná situace by byla, kdyby se Ukrajinci nechtěli bránit. 
3:00 – Do včerejška Rusové měli tendenci na své poměry extrémně šetřit civilní populaci, to včera začalo padat. Vidíme čím dál
více videí a obrázků, kde Rusové útočí na místa, kde žijí civilisté. Logicky tohle povede k obrovskému lidskému utrpení. 
4:00 – Jednoznačně nás čekají horší zprávy. Čím víc se bude boj přesouvat do měst, čím déle bude boj trvat. 
5:00 – Armády v téhle oblasti běžně používají kazetovou munici, nebo ji mají ve výzbroji. Byly konvence i proti nášlapným
minám, ale i některé evropské státy – třeba Finsko – s tím hodně váhaly. (…) Použití kazetové munice můžeme v případě Rusů
vidět už teď, je tam vidět série menších výbuchů a pak někam dopadne nosná část té kazety. Když to vysypete na oblasti, kde
jsou civilisté, vede to k děsivým následkům. 
8:00 – Jak funguje termobarická zbraň, která se ve výbavě ruské armády na Ukrajině také objevila? Prvně zbraň rozptýlí
výbušný aerosol a další výbuch tu směs zapálí. Vyhoří vzduch a vznikne dočasně něco jako vakuum. Jdou tam dvě tlakové
vlny. Většinou se používá k eliminaci pěchoty v krytech nebo tunelech. Kvůli aerosolu to může proniknout i do budov. Lidem v
bytech a sklepech tedy hrozí, že dojde k extrémnímu zásahu. Je to zbraň, kterou Rusové používají dlouhodobě, ale je otázka,
jak to budou ochotni použít proti obyvatelstvu. Civilisté nemají šanci se efektivně bránit. 
9:00 – Jak dlouho se zvládne Ukrajina bránit? Těžko říct, před válkou jsem dával dolní dohad dva až tři týdny. Může se to
protáhnout až na tři měsíce. Zbraně k tomu přispívají, ale je třeba říct, že nejsme schopni radikálně změnit rovnováhu sil mezi
Ruskem a Ukrajinou, pokud nejsme ochotni do toho konfliktu vstoupit. Jsme navíc schopni dodat jen zbraně, které jsou schopni
sami velmi rychle využít, tedy velmi jednoduché. 
12:00 – Ideální by bylo, aby k mírovým jednáním došlo co nejrychleji, ale bude těžké najít rozumné východisko. Nedělejme si
iluze, že Vladimir Putin zemi opustí, stáhne jednotky nebo odejde z Krymu, to jsou nerealistická očekávání. Je ale otázkou, jak
daleko bude ochoten ustoupit prezident Zelenskyj. Záleží i jak dlouho dokáže Rusko odolávat sankcím, ale není to tak, že by
ruský stát za týden skončil. Vždy může přejít k válečné ekonomice, přídělovému systému. Válka je ale zjevně v Rusku
nepopulární, takže doufejme, že k tomu populace nebude ochotná. 
14:00 – Jadernou hrozbou Putin hrozil už na začátku invaze, kdy řekl, že tyto následky ponese každý, kdo do krize vstoupí.
Když se mu teď nedaří, tímto krokem říká, že tady je červená linie. 
14:30 – Kdyby chtěli Rusové provést samostatný jaderný úder, ten proces není zas tak lehký. Myslím, že ta pravděpodobnost,
že k tomu dojde, je velmi, velmi malá. I Rusko bude zvažovat risky a ztráty. Je to poslední možnost, kterou máte a vy můžete
poškodit nepřítele, ale může to znamenat konec toho státu jako takového. Nepropadejme panice, ale je to riziko, které bychom
si měli uvědomovat. 
17:00 – Krym většina populace považuje za ruský, nám se to nemusí líbit, ale většina Rusů by obranu Krymu považovala za
legitimní. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se na reportáž z pěšího přechodu na ukrajinsko-
slovenských hranicích. 
Jak probíhal noční útok na Žitomir a jaké měl následky, říká v ROZHOVORU Janek Kroupa.Jak Rusko postoupilo za jeden den:
VÁLKA V MAPÁCHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: PROČ UKRAJINASlova, jimiž rozpoutal bezprecedentní válku:
CELÝ PROJEV PUTINAJaké sankce budou drtit Rusko a Bělorusko: SANKCE PŘEHLEDNĚCo bude s ruskou a českou
ekonomikou: DOPADY SANKCÍJak efektivně pomoci a co naopak nedělat: POMOC UKRAJINĚKam se lidé z válečné oblasti
mohou obrátit a na co budou mít nárok: MANUÁL PRO UKRAJINCEVolodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina /
Luhanská lidová republika / Doněcká lidová republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 / SWIFT 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina. 
Ptám se jáPodcast Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách, poslouchejte na Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. 
Archiv všech dílů najdete tady. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem
#ptamseja nebo na e-mail: audio@sz.cz. 
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Spojené státy se přidávají k zemím, které pro ruská letadla uzavřely svůj vzdušný prostor. Prezident Joe Biden to potvrdil při
přednesu zprávy o stavu unie. „Jeho projev byl zvláštní právě tím, jaký důraz v něm byl kladen na zahraniční politiku. Byl určitě
koncipován pro zahraniční publikum a prezident logicky začal ukrajinskou situací,“ konstatuje amerikanista Jiří Pondělíček z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Bidenův projev hrál výrazně na strunu americké jednoty, shrnuje odborník a připomíná, že na závěr hlava státu mluvila o
příležitosti pro Američany znovu se sjednotit.

To, že americká strana odmítla uzavření leteckého prostoru nad Ukrajinou, je podle Pondělíčka zřejmou snahou o respektování
červené linie, kterou Vladimir Putin vytyčil, když ostatní varoval, aby se do situace nevměšovali.

„Pokud by byla vyhlášena bezletová zóna, tak ji někdo logicky musí vynucovat – což by znamenalo, že by nad Ukrajinou musela
létat letadla NATO, USA nebo jiné země, která by bezletovou zónu vyhlásila. Hrozila by eskalace na nějaký konflikt
prostřednictvím jaderných zbraní.“

Host Speciálu to vnímá jako součást dlouhodobé politiky, kdy se Spojené státy nechtějí konfliktu na Ukrajině přímo účastnit.

„Američané ale situaci určitě pozorně monitorují a dodávají Ukrajincům zbraně i humanitární nebo ekonomickou pomoc. Určitě
se dá počítat s tím, že na Ukrajině působí tajné služby, které se snaží získat například informace o kvalitě, stavu nebo taktice
ruské armády. Ty pak USA samozřejmě mohou dál využít,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru Jana Pokorného s Jiřím Pondělíčkem.
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V podstatě už je vyloučené jasné vítězství kterékoli ze stran, říká odborník na bezpečnostní politiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Tomáš Pavlíček, Zuzana Jarolímková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022
15:35 , Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko ,
GRP: 1,59
Následující dny zřejmě budou v ukrajinsko-ruské válce kritické, protože ruský vůdce Vladimir Putin chce mít ukončenou operaci
do několika dnů. Kromě zmiňovaných měst Cherson, Charkov nebo Kyjev je teď už v úplném obležení i přístav Mariupol.
„Obklíčení Kyjeva bude velmi obtížné,“ upozorňuje Vojtěch Bahenský z Katedry mezinárodních vztahů a katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Jak vážně brát prohlášení ruského ministerstva obrany, že ruská armáda obsadila Cherson? Protože už jsme v předchozích
dnech zaznamenali, že třeba vtrhli do Charkova, ale byla to jenom malá skupinka, která byla později zničena.Myslím si, že těch
důkazů o tom, že získali skutečně minimálně dočasně nějakou kontrolu nad Chersonem, je více, takže bych tomu věřil malinko
více. Jakkoliv je potřeba teď brát s rezervou informace, které máme z místa.

Server BBC uvádí, že pokud by tedy Cherson skutečně padl, jednalo by se o největší Moskvou dobyté město od počátku
ruského vpádu na Ukrajinu. Jak důležité je symbolicky, ale i strategicky?Primárně je důležitý most, který se ve městě nachází,
který je přes Dněpr. To znamená, že obsazení města by znamenalo, že ruská armáda bude disponovat předmostím na západní
straně Dněpru.

Těžké boje se vedou o Charkov, tedy o druhé největší ukrajinské město. Ruští vojáci prý vyhodili do povětří trafostanice, což
způsobilo problémy v dodávkách elektrické energie a vody. Útočili prý i na budovy charkovské oblastní správy nebo rezidenční
oblasti. Co to vypovídá o ruských záměrech – ta města obklíčit, ostřelovat a vlastně i vyhladovět, nechat obyvatele mrznout,
dokud se nevzdají?Nerad bych přeceňoval to, co zatím víme. Nicméně z mého pohledu v tuto chvíli v konfliktu už je podstatě
vyloučené jasné vítězství kterékoliv ze stran. Takže nyní jde o to získat co nejlepší pozici pro vyjednávání. Z mého pohledu se
Rusko bude snažit působit na Ukrajině škody a ovládnout co nejvíce ukrajinského území, aby mělo co nejlepší pozici pro
vyjednávání s ukrajinským režimem.

Kyjev zatím není, jak jsme slyšeli, obklíčen, ale blíží se k němu údajně obrovská kolona armádních vozidel. Blíží se s problémy
– zpravodajské zdroje mluví o tom, že jim došlo palivo, že nemají jídlo. Někteří rekruti prý dokonce sami dělají díry do aut,
protože nechtějí bojovat. Jak pravděpodobné je, že útočící armáda nakonec tyto potíže překoná a dostane se do cíle?V tuto
chvíli prostě nemáme dostatek informací. Spousta věcí, které víme, to znamená nedostatek potravin, paliva, jsou hlavně
zkratkovité a extrémně špatně se nám odhaduje, jestli je to signál nějakého systémového problému, který bude obtížný
odstranit, nebo to jsou nějaké konkrétní místní problémy. Obecně si myslím, že minimálně ještě v následujících dnech, byť to
ruskou armádu může zpomalit, tak bude schopná problémy překonat.

Odkud mohou brát podporu obránci Kyjeva a dalších měst? Mohou ještě doufat v nějaké posily z jiných částí země?My v tuto
chvíli absolutně neznáme dislokace ukrajinských sil. To znamená, že na to v podstatě neumím odpovědět. Nicméně myslím, že
dokud je Kyjev nyní obklíčen, možná i potom, protože obklíčení Kyjeva bude velmi obtížné vzhledem k tomu, jak velké je to
město, tak budou existovat cesty, jakými se bude dostávat obránců pomoc.

Západ včetně Česka posílá na místo zbraně. Mohou ještě pomoct ukrajinské obraně?Rozhodně, ale musíme uvažovat o tom,
jak dlouhý konflikt ještě bude. Jsem obecně skeptický k tomu, že by skončil během několika dnů. Myslím, že se bavíme spíš o
nižším řádu týdnů, než bude nalezeno nějaké řešení. V takovém horizontu ty zbraně mohou mít dopad.

Máme rovněž zprávy o dobrovolnících ze západních zemí, často veteránů. Britové posílají asi 150 výsadkářů, Japonci desítky
lidí. Také Češi a další se chtějí zapojit. Do kdy musí podle vás přijet, aby mohli ještě do války zasáhnout a jaká může být jejich
role?Do kdy musí přijet, opět závisí na tom, jak dlouho bude válka ještě trvat a jejich role, obávám se, bude spíš symbolická.
Mluvíme o konfliktu, kde jsou ve zbrani statisíce lidí na obou stranách. To znamená, že stovky, či dokonce i nižší tisíce, byť
zkušených profesionální vojáků, si myslím, že nezpůsobí zásadní změnu rozložení sil v konfliktu.

Podle jednoho z nejmenovaných amerických činitelů Moskva použila asi 80 procent vojáků, které v týdnech před invazí
shromáždila u hranic. Teď ovšem slyšíme, že ukrajinská vojenská rozvědka zaznamenala pohyb velkého počtu běloruských
jednotek k hranici s Ukrajinou. Kdyby se toto potvrdilo, tedy zapojení běloruských vojáků přímo do konfliktu, mělo by to
podstatný vliv na vývoj střetu?Stávající signály mohou vypovídat o dvou věcech. Buď že se jedná o nějakou hrozbu, čímž se
snaží donutit Ukrajince odpoutat část sil, které by mohli použít pro obranu proti ruskému útoku, na obranu proti potenciálnímu
běloruskému útoku. Nebo je alternativa to, že by běloruští vojáci mohli být nasazeni – pak jedna z logických cest by byla, že by
se pokusila běloruská armáda odříznout východ země od západu a zastavit tak přísun západní pomoci. Ale myslím, že v tuto
chvíli zatím ještě příliš brzo na to zjistit, která z těch variant by to byla.
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Speciál - Jiří Pondělíček (amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV UK )
RÁDIO , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 16:33 , Poslechovost pořadu: 28 488
, Pořad: 12:10 Speciál , AVE: 95 760,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,32
moderátor 
A my už jsme ve společném Speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ve spojení s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobrý den. Jak hodnotíte ten projev Joea
Bidena?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Ten projev byl zvláštní právě tím, jaký důraz v něm byl kladen na zahraniční politiku, ty projevy v rámci tady toho žánru, ta
zpráva o stavu Unie se většinou samozřejmě věnuje logicky těm domácím událostem, prioritám, tomu, co se třeba povedlo za
minulý rok, nebo naopak nějakého nástinu agendy do budoucna. To v tom projevu samozřejmě bylo taky, objevilo se to tam
později, ale prezident Biden logicky začal s tou ukrajinskou situací, v tomhle ohledu to byl projev, který si myslím, hodně hrál na
strunu americké jednoty. Koneckonců v tom samém duchu potom Joe Biden i končil, že vlastně tadyto je příležitost, aby se
Američané znovu sjednotili.

moderátor 
Promlouval Joe Biden hlavně k Američanům, nebo zejména pamatoval na to, že ho možná víc než kdy jindy budou sledovat i
lidé v zahraničí, například na Ukrajině?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Ten projev byl určitě koncipován jako projev pro globální publikum, ale to americké samozřejmě je pro prezidenta nejdůležitější.
Takže ve většině toho projevu bych řekl, že mluvil spíš k Američanům, jak už jsem říkal, ono vlastně po tom nástinu té
ukrajinské situace nebo té ruské agrese vůči Ukrajině, tak tam bylo hodně těch domácích politických priorit, mluvil prezident
Biden o daních například atd., tak to samozřejmě asi je výlučně pro americké publikum, ale ta část týkající se Ukrajiny, týkající
se zahraniční politiky, tak ta samozřejmě byla přednesena i s ohledem na to, že ten projev bude nepochybně sledován po
celém světě.

moderátor 
Joe Biden před časem sliboval, že pokud Vladimír Putin provede invazi na Ukrajinu, uvidí sankce, jaké dosud svět neviděl.
Naplňuje se ta hrozba?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já se domnívám, že ano, protože skutečně ta izolace Ruska momentálně je velice výrazná, sice nedošlo tedy ke kompletnímu
odstřižení celého tohoto systému SWIFT, ale mnoho významných ruských bank k němu momentálně nemá přístup, nejde jenom
o sankce, které byly jaksi uvedeny v život těmi konkrétními státy, ale přidalo se k němu i spousta soukromých společností,
Google například omezuje možnost Google Pay a různých dalších funkčností na území Ruska a Ruské federace,
/nesrozumitelné/ prohlásil, že kromě základních potravin nebude do Ruska dodávat žádné zboží jakožto vlastně největší
světový dopravce námořní, takže myslím, že ty sankce skutečně jsou bezprecedentní, tahle izolace nějaké země takovýmhle
způsobem, nemyslím si, že jsme to během posledních třeba 60, 70 let zažili.

moderátor 
Ukrajina by chtěla, aby byl uzavřen letecký prostor nad Ukrajinou. Americká strana tohle odmítá, rozumíte jejich důvodům?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já se domnívám, že to je úplně zřejmá snaha respektovat tu červenou linii, kterou prezident Putin vytyčil, když varoval všechny
ostatní, aby se do té situace nevměšovali, protože samozřejmě ta bezletová zóna, pokud by byla ustavena, tak ji někdo musí
vynucovat, což by logicky znamenalo, že tedy nad Ukrajinu musela létat letadla NATO nebo v tomto případě tedy Spojených
států nebo kterékoliv země, která by tu bezletovou zónu vyhlásila, a to už by se samozřejmě dalo považovat za přímé
vměšování, hrozila by eskalace toho konfliktu, až tedy samozřejmě v tu nejhorší možnou variantu, tzn. eskalaci na nějaký
konflikt prostřednictvím jaderných zbraní. Takže já bych to viděl jako vlastně součást té dlouhodobé a vlastně i ohlašované
politiky, že Amerika nebude na Ukrajině válčit, že se toho konfliktu nebude nějakým způsobem aktivně účastnit, a vyhlášení
bezletové zóny, byť může působit jako pasivnější, tak samozřejmě zahrnuje to její vynucování, které je už vlastně, dá se říct,
přímým vstupem do konfliktu.

moderátor 
Jak je podle vás pravděpodobné, že se Spojené státy toho konfliktu zúčastní třeba nějak diskrétně pomocí vojenských poradců
nebo zpravodajských služeb, když už ne přímo vojáků?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak Američané samozřejmě tu situaci určitě pozorně monitorují, dodávají Ukrajině zbraně a nejenom zbraně, humanitární
pomoc, ekonomickou pomoc, což koneckonců platí vlastně o všech těch letech od ruské nelegální anexe Krymu a východní
Ukrajiny, takže to zapojení do konfliktu tam nějakým způsobem je, samozřejmě určitě se dá počítat s tím, že na Ukrajině působí
tajné služby, které se snaží získat třeba informace o kvalitě vztahů a případně nějakých taktických informacích o ruské armádě,
které samozřejmě Amerika může nějakým způsobem dále využít. Takže tohle zapojení se očekávat dá, Američané ukrajinskou
armádu nejenom vyzbrojovali, ale i cvičili vlastně před tou invazí, ti poradci nebo respektive ty jednotky, které tam cvičily, tak
byly staženy, ale dá se očekávat, že nějakým způsobem, až se situace uklidní nebo pokud dojde k nějakému příměří, tak
Amerika se bude opět podílet na vyzbrojování a výcviku ukrajinské armády.

Filmové hrdinky navzdory stereotypům
TISK , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 48 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 02.03.2022 17:49 , Rubrika: Film a psychologie , AVE: 32 621,07 Kč , Země: Česko
STEJNĚ JAKO VE SPOLEČNOSTI, I VE SVĚTĚ FILMU SE POSTAVENÍ ŽEN PROMĚŇUJE. HRDINKY SE STÁLE ČASTĚJI
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OCITAJÍ V CENTRU ZÁJMU, AVŠAK VÝČET AKTUÁLNÍCH TITULŮ ZAMĚŘENÝCH NA ŽENSKÝ POHLED PŘECE JEN
VYKAZUJE URČITÝ NEVESELÝ VZOREC. Během letošního února a března se v kinech objevují filmy jako Margrete – královna
severu, Štěstí, Olga, Žal žen či Belle. Převážně se jedná o dramatická zobrazení ženského údělu ve světě současném i
minulém: královně Margrete (ve skutečnosti Markétě) se v pozdním středověku podařilo bezprecedentně sjednotit severské
státy; prostitutky Sascha a Maria se ve filmu Štěstí snaží lepit osobní vztahy poznamenané specifickým povoláním i nešťastnými
životními volbami; mladá gymnastka Olga váhá mezi budováním sportovním kariéry a pomocí rodině během revolučních
událostí na Ukrajině; v Žalu žen bojují matky strachující se o budoucnost svých dětí s mocichtivými politiky, kteří neberou
klimatické hrozby vážně; a konečně Belle je virtuálním alter egem dospívající dívky, jež v době sociálních sítí hledá vlastní
identitu. 
Všechny tyto snímky sice vykazují nezanedbatelné kvality, avšak divák toužící po příbězích silných žen musí po takových
příbězích trochu pátrat. Jedná se totiž převážně o menší evropské produkce, u nichž se útok na multikina opravdu neočekává.
Oproti tomu největší kasovní trháky posledních měsíců jako Spider-Man: Bez domova, Přání Ježíškovi či Srdce na dlani
úspěšně podporují stereotypy o ženských postavách jakožto dámách v nesnázích či zoufalkách urputně hledajících lásku.
Nutno uznat, že zrovna v těchto příkladech je oproti jiným zástupcům komiksových akcí či romantických komedií vidět určitý
pokrok, přesto se jedná spíše o potvrzení pravidla, že vykreslení žen v mainstreamových filmech je stále poněkud
nespravedlivé. 

Tři archetypální ženy 

Pokud se podíváme trochu hlouběji do filmové historie, uvidíme přehlídku ženských archetypálních postav, jež jsou v umění
známé už minimálně od dob antiky. Tomuto trendu se nelze divit, filmové příběhy se stále rekrutují především ze sféry literatury,
která na klasických antických tragédiích i komediích hojně staví. Zastaralé představy žen jako svůdkyň, hysterek či obětí jsou
navzdory společenským proměnám ve 20. i 21. století stále zakořeněné hlouběji, než by se nám líbilo. Pro příklady není třeba
chodit daleko. 
Snad nejznámějším ženským archetypem v kinematografii je femme fatale. Klíčový prvek filmu noir i řady dalších žánrů přitom
vychází z mytologické kouzelnice Kirké, známé z Homérovy Odyssey. 
Samozřejmě není náhodou, že je to dcera slunečního boha Hélia ani že začaruje Odysseovu posádku ve stádo neškodných
prasat – femme fatale bývají vykreslovány jako mocné, nezávislé ženy, jež si rády hrají s muži; ovšem jen do chvíle, než přijde
hrdina a zkrotí je. Nejvýrazněji tuto polohu uchopila Sharon Stone v thrilleru Základní instinkt – jako sexuálně nevázaná
predátorka sice znázornila nezapomenutelnou postavu, ovšem nepřímo tak podtrhla stereotypní představy, že žena nestydící
se za svou sexualitu představuje ohrožení rodinných hodnot a je celkově neschopná citu i běžného života. 
Výše zmíněná dáma v nesnázích představuje typickou úlohu partnerek superhrdinů. Ve většině komiksových filmů (a
samozřejmě i jejich předloh) najdeme sympatickou nevinnou dívku, do níž se superschopnostmi obdařený hrdina zamiluje – a
oběma tím značně zkomplikuje život. Spider-Manovy lásky Gwen či Mary Jane, Supermanova Lois Lane, dále třeba i Tarzanova
Jane či Olive od Pepka námořníka… Výčet dívek a dam, jejichž neutuchající schopnost ocitat se v nebezpečných situacích
motivuje hrdiny k těm nejodvážnějším kouskům, by mohl být nekonečný. I zde lze najít mytologickou předlohu, a to v
Andromedě, mladé dívce přikované ke skále a vydané napospas mořské obludě, před níž ji zachrání udatný Perseus. 
O poznání složitější a nepřehlednější je situace se snad nejčastější ženskou úlohou ve fikčních příbězích. 
Vyprávění totiž obvykle není „jen“ orientované na mužské hrdiny, ale rovněž je podávané přímo z jejich pohledu, díky čemuž
ideální partnerka nabývá poněkud obskurních a realitě vzdálených kontur. Trefně tento fenomén „cool holky“ pojmenovala
postava Rosamund Pike v thrilleru Zmizelá: vysněná partnerka je krásná, vtipná, nenáročná, holduje stejným koníčkům jako její
protějšek a nikdy si nestěžuje. Jedná se tak o stoprocentní naplnění mužské fantazie. Naopak odvrácenou stranou tohoto
ideálu jsou šílené nevěsty (v angličtině známé pod všeříkajícím názvem „bridezilla“) a další exempláře žen zacílených výhradně
na spoutání bezbranných mužů přehnanými závazky. I pro ukázku ženy, jejíž jedinou životní náplní je romantický vztah s mužem
i za cenu potlačení sebe sama, se můžeme podívat do řecké mytologie. Nymfa Echó byla jednou z mnoha Diových milenek, a
když hrozilo, že se na zálety boha nebes přijde, Echó zdržovala jeho ženu Héru tak dlouho, až ji tato bohyně krutě potrestala –
výřečná Echó směla opakovat jen poslední slova, která jí někdo řekl. Když se pak setkala s krasavcem Narcisem, jenž měl oči
pouze pro sebe, Echó ho nedokázala o své lásce přesvědčit a usoužila se. Filmové romantické komedie takto tragicky nekončí,
hrdinky obvykle dosáhnou svého – většinou se však jedná jen o náruč vytouženého objektu, větší životní ambice jsou spíše
vzácností. 

Síla ve slabosti 

Když ještě chvíli zůstaneme u antických předobrazů, lze zmínit hned dvě výrazné mytologické bohyně, z nichž mohou současné
hrdinky čerpat inspiraci. Lovkyně Artemis i moudrá Athéna jsou nezávislými a silnými ženskými figurami, které vytvářejí vlastní
příběhy a nečekají pouze na drobky, jež spadnou mužům od stolu. Právě zde se pravděpodobně inspirovaly spisovatelky Jane
Austen a Louisa May Alcott – hrdinky jejich děl jako Pýcha a předsudek, Rozum a cit či Malé ženy se v rámci sešněrovaných
poměrů 18. a 19. století snaží vzít osud do vlastních rukou a bojovat za právo na sebeurčení. 
Jednorozměrnými modernizacemi Artemis a Athény mohou být třeba Wonder Woman a Hermiona Granger (ze série o Harrym
Potterovi). V prvním případě se jedná o ženu fyzicky zdatnou, druhá zase dosahuje cílů díky své inteligenci. Z těchto zdánlivých
vzorů je však patrné, že silné ženské charaktery především staví na ovládnutí kvalit mužského světa; respektive ztělesnění
hodnot, jimž přikládají důležitost především muži. Komplexnější ženské hrdinky se však nebojí využít i svých emočních dispozic,
které nepotlačují, ale spíše je dovedou přetavit ve svůj prospěch: kupříkladu Furiosa v Šíleném Maxovi z roku 2015 může
posloužit jako nečekaný příklad efektivního skloubení přirozené empatie s osvojením si dovedností nutných k přežití v
nepřátelském světě. 

Nejhorší člověk v moderním světě 

Přestože výčet archetypů, jež postupem času zatvrdly až do stereotypů, nenechává příliš prostoru pro optimismus, situace se
pro příznivce silných ženských příběhů lepší každým rokem. Po loňském uvedení v Karlových Varech se i do běžné distribuce
kin dostane 10. března odlehčené drama Nejhorší člověk na světě, jež je funkčním zástupcem moderního vyprávění s důrazem
na specifičnost ženského světa – a to navzdory faktu, že za ním stojí muž, dánský autor Joachim Trier. 
Hlavní hrdinka v nespektakulárním, leč civilně přesném podání norské herečky Renate Reinsve ztělesňuje životní ztracenost
mnohých mileniálů (a ještě více mileniálek). 
V období kolem třicítky by se už měla pomalu usadit, ale ona si není jistá tím, co vlastně chce – sotva si člověk během rané
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dospělosti vybuduje určité jistoty a objeví smysluplnou životní náplň, už by se měl všeho vzdát ve prospěch rodiny? Ba co víc,
jak pracovat s tím, že ani tu životní náplň se zatím nepodařilo uspokojivě nalézt? A je něco takového v současném světě,
zaplaveném zdánlivě neomezenými možnostmi a pípáním sociálních sítí, vůbec možné? 
Název snímku zdůrazňuje časté a negativní prožívání moderního člověka, který je těžko schopen dostát všudypřítomným
nárokům navzdory faktu, že objektivně žijeme v nejklidnější a nejbohatší době v dějinách. 
Na snímku však zaujme ještě jeden podstatný detail: s výjimkou specifik mateřské dovolené by velmi podobný film šlo natočit i
genderově převráceně, což vystihuje dnešní dobu lépe než většina žánrových stereotypů ve filmech z minulého století. Nejen
muži totiž mají barevný vnitřní život a řeší existenciální témata, a přestože je cesta emancipovaných a moderních hrdinek do
filmového světa relativně pomalá, silné ženy se alespoň několikrát za rok výrazně ozvou. A z těchto okamžiků pak vznikají velmi
poutavé divácké zážitky. 

O autorovi: Mojmír Sedláček, Autor vystudoval psychologii na FF UK a mediální studia na FSV UK. V současnosti pracuje jako
novinář a filmový kritik.

Historie Putinem zlomená, anebo po stopách historické reality dějin Ukrajiny – část 3. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: blog.idnes.cz , Autor: Jan Zerbst , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 19:29 , Celková
návštěvnost: 1 580 000 , RU / měsíc: 318 019 , RU / den: 36 457 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,41 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
Nyní se zaměřím na dějiny Krymu, jenž je okupován Ruskem od roku 2014, na což civilizovaný svět adekvátně nezareagoval.
Tím agresora utvrdil, že může beztrestně zabírat území suverénního státu.

Palác krymských chánů na Krymu. (Britannica.com) 
Krym 
Nyní se zaměřím na dějiny Krymu, jenž je okupován Ruskem od roku 2014, na což civilizovaný svět adekvátně nezareagoval.
Tím agresora utvrdil, že může beztrestně zabírat území suverénního státu. Již tehdy Putin argumentoval ochranou ruského
obyvatelstva i historickým nárokem na Krym. My se nyní podíváme, jak to skutečně v historii bylo. 
Krymští Tataři je specifické etnikum, které se oddělilo od zbytku turkických národů, jak jsem napsal ve druhé části. Jedná se
tedy o domorodý národ na poloostrově Krym, díky čemuž územně definuje i svou vlast, na niž vznáší své legitimní nároky. 
První doložitelné doklady o turkickém obyvatelstvu na Krymu pochází z 8. století našeho letopočtu. Po zániku Zlaté hordy se
vykrystalizoval na tomto území roku 1441 stát nazývaný Krymský chanát, který však uznával nad sebou vládu Osmanské říše.
Logicky pak zde jako hlavní náboženství byl islám. Krymský chanát přežil několik staletí. Vyprofiloval se ve stát, jenž zajišťoval
politické, vojenské a ekonomické zázemí svým obyvatelům. Chanát se spravoval podle vzoru Osmanské říše se zásadním
postavením Mohamedovy víry. 
Oslabení Osmanů a vzmáhající se vzestup carského Ruska znamenal ruskou expanzi na Krym. Duben 1783 se zapsal
smutečním písmem do dějin Krymu, jelikož v té době byl obsazen Kateřinou II. Velikou a přejmenován na Tavrickou gubernii. Už
v té době carevna tento krok učinila především proto, aby získala přístup do Středomoří. Tím se započal nový politický a
kulturní vývoj Krymu, který měl přijmout carskou kulturu, k čemuž sloužil i útlak domorodců, kteří ohrožovali novou gubernii,
protože byli kulturně blízcí s Osmany. Došlo k exodu a z 5 milionů Tatarů zde nakonec zbylo asi 300 tisíc. Krymští Tataři se
však nikdy nespokojili se životem v carském područí a roku 1917 během říjnové revoluce založili vlastní sekulární stát složený z
muslimského obyvatelstva. Nicméně již v lednu 1918 se Rusko, v podobě bolševiků, opět zmocnilo Krymu. Následovala nucená
kolektivizace a napadení tatarské inteligence, která byla přesídlována za Stalinova vládnutí na Ural, ale také popravována.
Nelze se proto divit, že když do oblasti vtrhla nacistická vojska, tak si mnoho místních obyvatel oddechlo od sovětského útlaku
a do jisté míry nové okupanty i vítalo. To se nelíbilo sovětům po válce, a proto rozjeli další kolo perzekucí. Stalin považoval
krymské Tatary za kolaboranty a vyhnal je do hlídaných oblastí za Ural. Zde strádali a umírali. Navrátit se do vlasti mohli až v
roce 1989, kdy oslabená SSSR povolila Tatarům návrat do rodné země. 
Když 24. srpna 1991 vznikla samostatná Ukrajina, v jejich mezinárodně-uznaných hranicích se ocitl i Krym. Krymští Tataři
podpořili aktivně referendum o samostatnosti Ukrajiny, jelikož doufali při vzniku demokratického státu, že dostanou určitou míru
autonomie. To se ale nestalo, ačkoliv snahy byly. Ukrajinská vláda však měla jiné starosti, musela čelit na poloostrově ruskému
separatismus. 
Z následujících řádků lze učinit s ohledem k dějinám Krymu a jeho násilné anexi v roce 2014 několik závěrů. Krym a jeho
obyvatelé žili až do sklonku 18. století mimo ruské území. Jakákoliv vláda pocházející z Ruska se pak dopouštěla rusizace na
obyvatelích Krymu, která v mnohých případech znamenala i pro místní Tatary smrt. Útok na Krym v roce 2014 pak kopíroval
snahy carského Ruska, kdy Putinovi a Kateřině II. Veliké šlo o přístup do Středozemního moře. V tomto jednání se tak protnula
politika carismu a SSSR v osobě bývalého člena KGB Putina. Okupace Krymu tak vycházela z Putinovi interpretace dějin, aby
ospravedlnil své mocenské ambice. 
Použitá literatura 
Melichar, H., Žídková, M.: Crimean Tatars Before and After the Annexation of Crimea: Identity, Societal Security, and the
Prospects of Violence. Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Roč. 2015, č. 1. 
Švankmajer, M.: Dějiny Ruska. Praha 1999. 
Auxtová, P.: Neštátne národy v Európe – prípad krymských Tatárov. Praha 2017. Jedná se o bakalářskou práci obhájenou na
Univerzitě Karlově, Fakultě  sociálních  věd , Institutu politologických studií známkou výborně. 
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Ukrajině se na jihu země rozpadla fronta, tvrdí expert. Co to pro Ukrajince znamená? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Eliška Míková, Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 19:47 ,
Celková návštěvnost: 913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Ukrajincům se na jihu jejich země v zásadě rozpadla fronta. Definitivní ovládnutí Chersonu pomůže Rusku ulehčit logistiku.

Ve vysílání CNN Prima NEWS to řekl Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Podle editora zahraniční redakce CNN Prima NEWS Matyáše Zrna by byla velkou ranou také ztráta Oděsy. 
Rusové obsadili jihoukrajinský Cherson, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Podle chersonské správy je město sice plně
obklíčeno ruskými jednotkami, ale stále pod kontrolou ukrajinských sil. O Cherson se bojovalo poslední dva dny. Podle starosty
města se ruští vojáci v noci na středu zmocnili nádraží a přístavu. Pokud by Cherson padl, šlo by o největší dobyté město od
začátku invaze. 
„Nejenže Cherson leží u Černého moře, ale zároveň přes něj vede několik mostů přes poměrně širokou řeku. Jeho definitivní
ovládnutí, byť tomu ještě pár hodin může chybět, ulehčí ruské logistice, pokud by Rusové chtěli postupovat například na
Oděsu,“ vysvětlil Kofroň. 
„Obecně jižní úsek bojů je v zásadě pro Ukrajinu nejkritičtější. Zatímco v okolí Charkova se Ukrajinci brání velmi dobře, což do
určité míry platí i u Kyjeva, na jihu se jim v zásadě rozpadla fronta. Rusové byli schopni postupovat velmi rychle. Na jihu,
zejména směrem k Donbasu, by Rusové mohli být během několika dní schopni alespoň zčásti obklíčit ukrajinské síly,“
pokračoval Kofroň. 
Během rozhovoru padla otázka, zda je cílem ruského prezidenta Vladimira Putina zbavit Ukrajinu přístupu k Černého moři.
„Nevíme, co je konečným cílem Vladimira Putina. Podle operací to vypadá, že ano. Ukrajinu se už podařilo odříznout od
Azovského moře. Pokud nyní budou od Chersonu postupovat směrem k Oděse a dále k moldavským hranicím, mohlo by se jim
podařit odříznout Ukrajinu od přístupu k moři,“ sdělil Zrno. 
„Ztráta Oděsy by byla velkou psychologickou ranou. Je to jedno z největších měst a přístav. Rozhodně by to ale neznamenalo
nic, co by podlomilo schopnosti a ochotu Ukrajinců bojovat dále,“ zdůraznil Zrno. „Pokud by se Rusům v dalších čtyřech, pěti
dnech podařilo postupovat a odříznout síly, které primárně bojovaly proti separatistům, vojenská síla Ukrajiny by byla výrazně
zasažena,“ doplnil Kofroň. 
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Válečné drony pro Ukrajinu
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.03.2022 23:17 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 1 041 040,00 Kč , Země: Česko , GRP: 5,92
Karel VOŘÍŠEK, moderátor 
Výrazná posila dorazila na Ukrajinu. Další zásilka obávaných tureckých válečných dronů, které působí ruským silám těžké
škody. Nenápadné bezpilotní letouny zásadně ovlivnily už několik válečných konfliktů.

/ukázka/

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Tak zní oslavná píseň, kterou na sociálních sítích šíří ukrajinské ozbrojené síly. Bayraktary jsou turecké drony, které úspěšně
napadají ruské obrněnce i zásobovací kolony. Jsou malé, tiché a obratné.

Jan KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Pro standardní protiletecké systémy, které byly vyvíjeny třeba v 70., 80. letech, představují poměrně obtížný cíl. A to proto, že
se pohybují překvapivě pomalu a zároveň ty materiály, které byly použity, tak nabízejí na konci výrazně menší radarový odraz
než běžné stíhačky.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Díky tomu mohou působit i tam, kde se nepřítel cítí relativně v bezpečí.

ukrajinský voják 
Jak to jde, Rusové? Tichá ukrajinská noc, jak pravil velký ukrajinský spisovatel Gogol. U vás všechno v pohodě, děcka? Líbí se
vám naše bayraktary? Co myslíte? Co vám právě teď létá nad hlavami?

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Bayraktary předvedly svůj potenciál už v Sýrii, Libyi a výrazně pomohly Ázerbájdžánu k vítězství nad Arménií v poslední válce o
Náhorní Karabach v roce 2020. Mohou svrhávat chytré střely.

Jan KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Jsou schopny zničit i tank, zejména pokud ta střela dopadá na tank z horní polosféry nebo ze zadní polosféry.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Ještě účinnější ale mohou být jako dálkově ovládané oči pro dělostřelectvo.

Jan KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Zkrátka najdou protivníka třeba pomocí kamery, označí jej pomocí laseru atd. a následně dojde k dělostřeleckému přepadu.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Ukrajinci je teď používají oběma způsoby. Rusům se občas podaří je sestřelit. /ukázka/

Ale Ukrajina jich ještě před válkou nakoupila nejméně 20. V uplynulých hodinách sem z Turecka přes Polsko dorazila zásilka
nových bayraktarů. Podle ukrajinského ministerstva obrany už odvádějí svoji práci na bojišti. Jakub Černý, CNN Prima News.

Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 205 209,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ale začínáme aktuálním vývojem na Ukrajině. Rusové stále agresivněji útočí na metropoli Kyjev a podle posledních zpráv,
zhruba hodinu starých, se ozval výbuch poblíž kyjevského jižního nádraží, tedy vlakového nádraží, odkud se evakuují tisíce lidí,
zejména ženy a děti. Budova nádraží je poškozená jen lehce. Vlaky stále jezdí, hlavně tedy odjíždějí. Píše agentura Reuters s
odkazem na železniční společnost. Poradce ukrajinského ministra vnitra řekl, že za výbuchem stála sestřelená ruská řízená
raketa. Večer k aktuálnímu vývoji na Ukrajině vystoupil třeba americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken, anebo
prezident Francie Emmanuel Macron.

Antony BLINKEN, americký ministr zahraničí 
(Putin) řekl, že chce bránit ruské občany a rusky mluvící lid před imaginární hrozbou. Jak tomuto cíli prospěje bombardování
Charkova, jednoho z největších měst s rusky mluvícím obyvatelstvem v Evropě?

Emmanuel MACRON, francouzský prezident 
Je to tedy on sám, kdo si záměrně vybral válku a zradil všechny své závazky dané mezinárodnímu společenství. Prezident Putin
si vybral válku.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ve studiu je vojenský analytik Vlastislav Bříza, dobrý večer.

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer i vám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A ve spojení jsme i s bývalým předsedou vojenského výboru NATO, Petrem Pavlem. Generále Pavle, zdravím vás, dobrý večer.
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Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jak čtete dnešní vývoj, včetně těch posledních prohlášení světových lídrů? Nejenom těch, která jsme slyšeli, ale i těch dalších,
pane Břízo?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
No, já se domnívám, že ta situace je nečekaná pro všechny strany a pro všechny aktéry. Bezesporu nejvíc podle mého názoru
je překvapen prezident Ruské federace Putin, který nečekal takový vývoj událostí. Sami jste viděli onen záběr, kdy aktivoval
vyšší stupeň, vyšší stupeň bojeschopnosti svých strategických obranných sil. A abych se dostal k té otázce, tak ten vystrašený
výraz ministra obrany, a stejně tak vystrašený výraz náčelníka generálního štábu hovoří za vše.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
My se na tu fotografii můžeme koneckonců podívat, protože obletěla obletěla celý svět. Tady je, tady je tahle ta dvojice
vysokých ruských důstojníků. Přiznám se, že jsme se kdysi na vysoké škole učili, že z momentek bychom neměli usuzovat, ale z
téhle asi jde usuzovat, učil jsem se na Fakultě  sociálních  věd , ale asi usuzovat jde, viďte?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to tak, ale já bych nebral jenom fotografii, ale i to video, ten závěr, tam opravdu stačí ty 2-3 sekundy v těch očích, především
ministra obrany.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A vy jste, generále Pavle, předpokládám s oběma generály měl co dočinění, protože jsou ve svých funkcích dlouho, tak jak vy
čtete ten jejich výraz poté, co Vladimir Putin udělal to rozhodnutí směrem k jaderným zbraním?

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Já jsem měl možnost jednat s generálem Gerasimovem, a generála Šojgua jsem neměl neměl možnost potkat, ale myslím si, že
ten výraz hovoří za vše, protože takto silné prohlášení je skutečně, už je hodně na hraně a zcela jistě, pokud by ho myslel
prezident vážně a hlavně, pokud by myslel vážně některá svá předchozí prohlášení ve vztahu k jaderným zbraním, pak by to
muselo vyvolat nejenom údiv, ale i velké obavy i u těchto generálů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
My se k tomu za chviličku dostaneme. Pojďme si připomenout ta slova, kterými ruští lídři doslova řinčí zbraněmi, tedy těmi
jadernými.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Nařizuji ministrovi obrany a náčelníkovi generálního štábu, aby uvedli odstrašující síly ruské armády do zvláštního režimu
bojové pohotovosti.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničních věcí 
Pokud člověk řekne, že jedinou alternativou kromě sankcí musí být třetí světová válka, pak musí chápat, že třetí světová válka
bude válkou jadernou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pane generále, jsou tihle lidé, teď nemyslím pana Lavrova, ten nepochybně je velmi loajální, ale tihle generálové natolik
loajální, že by, že by neřekli prezidentu Putinovi něco ve smyslu Vladimíre Vladimiroviči brzděte, tohle už je, tohle už je opravdu
moc. Existuje tam nějaká mentální bariéra? Předpokládám, že v demokratické zemi, pokud by nejvyšší velitel udělal takové
rozhodnutí, tak že by ti vojáci asi neodepsali rozkaz, ale že by jejich vnitřní integrita jim velela zkusit ještě třeba to tomu
vrchnímu veliteli rozmluvit nebo se ještě někoho dalšího zeptat, možná se ptám naivně, ale zkuste mi na to odpovědět.

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Já myslím, že to není vůbec naivní, naopak, v demokratických zemích, ať už to byly Spojené státy, ať to byla Francie, tak
náčelníci generálních štábů nebo předseda Sboru náčelníků vyjádřili svůj odlišný názor a neváhali ho sdělit svému vrchnímu
veliteli, a to v systémech, které jsou prezidentské, takže by se dalo očekávat, že tam ta role prezidenta je ještě mnohem silnější
než je třeba u nás, ale skutečně v Rusku ta situace je jiná. Tam se ani tak nejedná o tu loajalitu jako spíš o ten imperativ
poslušnosti, protože prezident Putin má mimořádně centralizovanou moc a málokdo z jeho okolí si mu dovolí říct jakkoliv odlišný
názor.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pane Břízo, to celé, jsou to opravdu jenom výhrůžky nebo jsou to opravdu nějaké signály, jak vlastně tohle má teď Západ číst?
Odhlédněme od těch překvapených pohledů generálů, ale řekněme si, co to vlastně pro nás znamená, to, co Putin řekl a
udělal?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Pakliže přistoupíme k té situaci racionálně a budeme tvrdit, že prezident Putin je ve svých nejlepších letech a ve své nejlepší
síle, je duševně zdráv, pak jaderná strategie pro to má termín nebo jaderná teorie "eskalace pro deeskalaci", tzn. on se pustil
dneska na dráhu takovou, že je vidět, že vojenská operace mu nevychází tak, jak chce. A on v tuto chvíli eskaluje situaci právě
výhrůžkou teoretického použití jaderných zbraní za určitých předpokladů. Právě proto chce dosáhnout té deeskalace, že ten
Západ, respektive protistrana se zalekne takto tvrdě míněných slov a je potřeba konstatovat, že Západ v tuto chvíli reaguje
skvěle, protože se nejedná o žádnou hysterickou reakci, o to, že by prezident Biden také demonstrativně uváděl svoje jaderné
síly do stavu nejvyšší pohotovosti, pročež nehraje tím pádem tu kartu, kartu prezidenta Putina, takže podle mého názoru se
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opravdu jedná o "eskalaci pro deeskalaci a určitě bysme se neměli obávat třetí světové války.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ano, Západ tohle celé označuje za nepřijatelnou eskalaci a v souvislosti s děním na Ukrajině třeba český premiér Fiala
uklidňuje českou veřejnost, zopakoval to koneckonců i po dnešním jednání vlády.

Jen PSAKIOVÁ, mluvčí Bílého domu 
Myslíme si, že takováto provokativní rétorika ohledně jaderných zbraní je nebezpečná, zvyšuje riziko chyb, měli bychom se jí
vyvarovat a nebudeme se jí dopouštět.

Petr FIALA, premiér ČR /ODS/ 
Na našem území opravdu žádné bezprostřední nebezpečí v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině nehrozí. Nemáme
signály o nebezpečí, které by hrozilo českým občanům nebo České republice, jsme součásti Evropské unie, jsme součástí
Severoatlantické aliance, která garantuje naši bezpečnost.

Jaderné tlačítko
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 104 643,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A za malou chvíli si budeme povídat o tom, jak to vlastně vypadá v Česku, jak jsme vlastně chráněni před případnou, raději to
ani nechci vyslovovat, hrozbou, o které, o které teď je řeč, ale zkusme, zkusme se ještě přenést do míst, kde se rozhoduje, a
kde by se teoreticky, nedejbože, mohlo rozhodnout třeba i o použití jaderné zbraně. Pane generále, jak to vlastně procesně
funguje? My známe z filmů různé rekvizity typu jaderného kufříku nebo dvojí autorizace na jaderné ponorce, rozlamování
různých plastových klíčů atp., jsou to jenom filmové rekvizity, nebo to takhle opravdu v reálu funguje, respektive by fungovalo?

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Je to tak hodně blízko, já nevím, jaká je přesná procedura na straně Ruska, ale ve třech jaderných mocnostech, které jsou
členy NATO, tak ta procedura je podobná.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Nechce se vám o tom zjevně mluvit, ale je jasné, že ty věci jsou na hranici utajení, ale zkusme zaspekulovat. Předpokládejme,
tedy, že pokud by došlo ke spuštění takového jaderného tlačítka, že stejně, tu jadernou zbraň, já to řeknu úplně lidově,
neodpaluje vrchní velitel, ale stejně je to vlastně jenom nějaký impuls, nějaký rozkaz někam na nějakou základnu, kde jsou ty
zbraně uloženy, alespoň takhle to chápu správně?

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
No v případě jaderných zbraní u jaderných mocností tam je přesně určená osoba, která skutečně ne přímo odpaluje to tlačítko,
ale dává ten poslední pokyn. V případě Spojených států je to prezident, v případě Francie je to také prezident, v případě
Británie je to ministerský předseda, ale ale ten výkon je samozřejmě decentralizován, protože není možné, aby nastane-li
nějaká náhlá situace, tak aby se někde v ten okamžik sháněl prezident a ty procedury jsou všechny předjednané,
automatizované, a to finální rozhodnutí se samozřejmě dělá na dálku.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Poslední věc v této záležitosti, pane Břízo, jaké jsou vlastně strategické postupy? Když se vystřelí na jedné straně a opravdu se
teď bavíme hypoteticky, tak druzí střílejí okamžitě? Je tam zrychlená procedura, když se použijí taktické jaderné zbraně s
menším dosahem, tak se odpovídá jinak, než když jsou ty mezikontinentální?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to tak, jak říkáte, proto musíme brát s nadhledem, to, ten rozkaz prezidenta Putina, protože strategické jaderné síly, jak
Ruské federace, tak Spojených států jsou připraveny k odvetnému úderu okamžitě, protože pakliže dojde k prvnímu prvotnímu
útoku z jedné nebo či druhé strany, zůstávám u těch jaderných supervelmocí, teď nechci nechci hovořit o těch dalších dalších
státech jaderných, tak pro ilustraci diváka, mezikontinentální balistická střela, která má dosah vyšší než 10 000 km letí mezi
Spojenými státy a mezi Ruskou federací zhruba třičtvrtě hodiny, tzn. vy máte opravdu řádově.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
To zní docela jako dost dlouhá doba v rámci nějaké takové situace nebo ne, není?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
No dlouhá, otázka je, otázka je 45 minut, než to zjistíte, detekujete, systémy včasné výstrahy, varování, přenesení na jednotky
a vy máte opravdu 5-10 minut na to, abyste reagoval, protože poté, co bude zasažena vaše základna, tak v tu chvíli už ta
šance je nulová a teď navíc musíte zvážit, jestli odpálíte plnou salvu nebo jenom částečnou. To jsou, to jsou otázky, které,
kterým bychom nechtěli čelit, ale v minulosti nastaly.
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Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 42 129,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No, a když jsme mluvili o tom, že to je teorie, což by byla ta optimistická varianta, tak zkusme na závěr toho vojensko politického
bloku rozebrat věci, které mohou znít optimističtěji, dneska mluvil ministr Lavrov o tom, že Rusko chce jednat o příměří,
dokonce říká, že do toho Rusko někdo zatáhl, začněme tímhle, já tomu vůbec nerozumím, vy ano, pane Břízo?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
No Rusové pro to mají krásný termín maskírovka. Myslím, že v tom je obsaženo všechno. Rus vlastně nikdy primárně nepřizná,
myslím tím teď jejich diplomacii, vlastní chybu, on se snaží vše zaretušovat, vše hodit na ostatní, to je teď i cílem politiky
ministra zahraničí Lavrova, víme dobře, že on otočil prakticky o 180 stupňů, a to během během 14 dnů, očividně i v útrobách
jeho velkolepého ministerstva dochází k tomu, že stoupá nervozita, protože.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Protože jim to nejde?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ano.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Já to říkám velmi jednoduše, omlouvám se.

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Přesně jak říkáte, jednak vojensky jim to nejde tak, jak si představovali, ale to hlavní pro ministro zahraničí je eliminovat ty
ostatní dopady ze světa, což se očividně nedaří, protože ta jednota těch sankcí, která byla nastolena ze Západu, je tak velká,
tak mimořádná, že to bude mít devastující charakter na celou ruskou společnost, a to mělo být úkolem ministerstva Lavrova,
aby tomu zabránil.
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Ruská vojenská strategie
TV , Datum: 02.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 103 737,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Generále Pavle, jsou tahle ústupově, řekněme ústupové znějící slova, prostě vyvolána tím, že Rusům se nepodařilo rychle
dobýt klíčové cíle na Ukrajině, potýkají se s nedostatkem zásob, pohonných hmot, možná i morálky vojáků, kteří říkají, že ani
netušili, kam a proč jdou, kde už jsme my Češi a Slováci tohle slyšeli, může to být prostě jakási deziluze i těch nejvyšších osob v
Ruské federaci?

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Bude to pravděpodobně důsledkem i těch faktorů, o kterých hovoříte. Na druhou stranu, já bych to nepřeceňoval, i když se to
může zdát jako pozitivní signál, tak to skutečně může být zatím hledání ústupové cesty, tedy varianty, ve které bude moci
prezident Putin za Rusko interpretovat alespoň nějaký úspěch a ty neúspěchy svést na vnější vlivy, že do toho byli donuceni a
vlastně neměli jinou možnost, tak jako tomu bylo před zahájením agrese.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Další zbraně, termobarické, vakuové, spekuluje se o tom, že už na Ukrajině použity byly. Co by, pane generále, tohle
znamenalo, mohl by za to být viník hnán k odpovědnosti? Víme, jak to dopadlo s letem MH-17?

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Pokud se prokáže, že tyto zbraně skutečně byly použity, tak tyto zbraně jsou zakázané, pak by bylo na místě, aby ten, kdo
nařídil jejich použití byl brán k zodpovědnosti, protože je to válečný zločin, je to porušení práva válečného.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A ještě jedna věc na vás. Trošku se zdráhám to vyslovit, ale doba je nenormální, tak to zkusím, snad to bude správně
pochopeno, protože se na to lidé ptají a zaznívá to na různých fórech. Západ přece disponuje vyspělými technologiemi,
pravděpodobně vyspělejší než Rusko, tak proč Západ prostě toho, kdo to rozpoutal, nějakým způsobem neeliminuje? Víc k
tomu já dodávat nebudu, ale obrátím se na vás?

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
No, já si myslím, že nejsme stejní jako Rusko, a neměli bychom používat stejné metody pro odstranění nepohodlných
politických protivníků. Já myslím, že tou jedinou cestou, jak prezident Putin by měl ukončit své vládnutí je, řečeno slovy klasika,
historicky se znemožnit před vlastním obyvatelstvem, a být nahrazen.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dobře, děkuju vám za odpověď, a ještě jedna věc na vás, pane Břízo, odstavili jsme Rusům špionážní satelity, říkají hackeři.
Rusko popírá, že by nad těmi satelity ztratilo kontrolu, odborníci ale říkají, že funguje na velmi zastaralých technologiích, tak co
by to znamenalo, kdyby to byla pravda?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
No tak byla by to mimořádně nepříjemná situace především z pohledu, z pohledu konvenčního vedení války, z pohledu
strategických jaderných zbraní to tak zásadní nevidím, protože ony balistické rakety, kterých mimochodem má Rusko na
odpalovacích zařízeních něco mezi 700 a 800, tak jsou předem naprogramovány, a pro svoje použití, pro ten fatální konec,
nepotřebují aktuální data ze satelitů. Tak to je.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pánové, děkuju vám. Pane generále, díky, že jste se připojil a na shledanou. Pane generále, slyšíme se? Chci se jenom
rozloučit.

Gen. Petr PAVEL, bývalý předseda Vojenského výboru NATO 
Teď vás slyším velice špatně, ale rozumím, že už končíme. Děkuji vám za pozornost a za pozvání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
My děkujeme, a omlouváme se za špatné spojení. Pane Břízo, vám děkuju, že jste přišel, díky a na shledanou.

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
I já díky, pěkný večer.

Z této války vyjdou vítězně jaderné zdroje i uhlí
TISK , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 10 , Autor: Ondřej Souček , Vytištěno: 13 500 , Prodáno: 3 430 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 03.03.2022 02:58 , Čtenost: 69 370 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 269 827,38 Kč , Země: Česko , GRP: 0,77
Válka na Ukrajině výrazně promění směr, kterým se vydá evropská energetika. Mnohem víc než o ekologii půjde o zvýšení
energetické bezpečnosti. „Je naším úkolem – a napříč celou Unií – minimalizovat objem peněz, které posíláme Vladimiru
Putinovi na vraždění lidí v Evropě,“ říká Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec ministerstva zahraničních věcí pro energetickou
bezpečnost. Dovoz ruského plynu by se proto podle něho měl co nejdříve minimalizovat, přestože to bude extrémně složité a
drahé. 

* Největší dodavatel plynu do Evropy je ve válečném konfliktu se svým sousedem. Jak má EU zareagovat z pohledu energetické
politiky? 

Jednoznačně lze zatím říci jen to, že se mnohem více než dřív budeme zabývat otázkou bezpečnosti. Energetickou politiku
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můžeme zjednodušit do trojúhelníkového diagramu, u něhož každý vrchol představuje jeden konkrétní cíl: cena, ekologie a
bezpečnost. V posledních letech v Evropě dominovala politika klimatická a zbylé cíle byly upozaděny. To se teď změní. Na
prvním místě bude bezpečnost dodávek a bezpečnost Evropy jako takové. 

* Objevují se i názory, že už i klimatické cílování bylo u mnohých předních politiků jen zástěrkou pro větší decentralizaci, a tedy
snahu o větší energetickou bezpečnost. S tím nesouhlasíte? 

Jak zastánci zelené politiky, tak lidé z bezpečnostní komunity chtějí Evropu zbavit závislosti na fosilních palivech. V čem se
lišíme, je pouze tempo, kterým toho dosáhnout. Skutečnost, že posíláme stovky miliard ročně zemím, jako je Rusko, vnímáme
jako problém samozřejmě všichni. Žádný politik nechce odpovídat na dotaz: „Jak se cítíte, když miliardy, které platíme za plyn,
podporují válku na Ukrajině?“ Abych to shrnul, hovořit o tom, že Green Deal je mrtvý, je podle mě předčasné, ale už teď je
jasné, že se bude muset podstatně modifikovat. 

* U jakých paliv dojde k přehodnocení? 

Určitě posílí jaderná energetika a obnovitelné zdroje a na přechodnou dobu se znovu zvýší význam uhlí. 

* Dokážete si představit, že by Evropská komise po tak masivním dekarbonizačním tažení snížila finanční tlak na uhlí? 

Já bych odpověděl oklikou. Těžko si představit, že by po této válce veřejnost v jakékoli evropské zemi akceptovala významnější
závislost na ruském plynu. A nebude to akceptovat ani EU jako taková. Ruský zemní plyn je jasným poraženým této války a
evropští plynaři ho budou muset nahradit jiným. Pokud to nezvládnou, budou mezi poraženými i oni. 

* Zůstaňme ještě u uhlí. Myslíte, že by mohla být ve hře i revize systému emisních povolenek, která by spalování uhlí zlevnila? 

Z emisních povolenek se stal více finanční než ekologický nástroj. Nakupují je i lidé či instituce, které nemají s uhlím ani
energetikou nic společného a které jen sázejí na to, že povolenky prodají v budoucnu dráž. K revizi systému by tedy podle mě
dojít mělo. 

* Bude to tedy uhlí, které nahradí ruský plyn? 

Na to je zatím brzy a v každé zemi to navíc může být rozdílné. Otázkou číslo jedna nyní ale je, jaký objem zemního plynu
dokážeme do Evropy dostat, aniž bychom spoléhali na ruské dodávky. 

* Když to tedy dáme do českého kontextu, jaké zdroje z této krize tedy vzejdou posílené? 

Po přechodnou dobu uhlí. Dlouhodobě obnovitelné zdroje energie a také jaderné zdroje. To jsou typy elektráren, které zvyšují
naši energetickou bezpečnost a nezávislost. Co se týče teplárenství, může k přechodu na plyn dojít dle původního plánu.
Záležet bude, jestli dokážeme zajistit tolik plynu, aby ten ruský hrál v celkovém objemu jen marginální roli a nebyl
bezpečnostním rizikem. 

* Dnes EU dováží z Ruska zhruba 40 procent plynu. Jaký podíl je podle vás marginální? 

O tom bude v Evropě ještě diskuze. Už teď je jisté, že pro řadu zemí bude cílem nula. 

* A vy bezpečnou úroveň vidíte kde? 

Pro mě osobně je to dnes už také nula. Je naším úkolem – a napříč celou Unií – minimalizovat objem peněz, které posíláme
Vladimiru Putinovi na vraždění lidí v Evropě. Bude to těžké, nákladné, složité. Ale pokud máme pud sebezáchovy, uděláme to. 

* Kdo by v dodávání plynu mohl Rusko nahradit? 

Něco málo může přijít z Alžírska a Norska, ale klíčové budou dlouhodobé kontrakty na dovoz LNG z celého světa, jak to dělá
třeba Japonsko nebo Čína. 

* Dá se odhadnout, o kolik by nás dlouhodobé LNG kontrakty stály více než ruský plyn ještě před podzimní energetickou krizí? 

Pokud chceme bezpečí, budeme si muset připlatit, to je jasné. Ale upřímně, pokud je tento obchodní model únosný pro Čínu,
měla by ho zvládnout i Evropa. 

* Jakou kapacitu bychom potřebovali v LNG vybudovat, abychom nahradili ruský plyn? 

Současná evropská roční spotřeba je okolo 400 miliard kubíků plynu, což LNG terminály v dohledné době nezvládnou.
Znamenalo by to dovézt 280 milionů tun LNG, přičemž globální kapacita je nyní 360 milionů tun LNG. Otázka tedy spíš bude,
jak rychle a do jaké míry bude ruský plyn mizet z plynovodů. Na to ale zatím nikdo nezná odpověď. 

* Jakou roli v tom může sehrát odtržení od platebního systému SWIFT? 

Trh s ropou napovídá, co se asi stane i s plynem. Už déle než týden se Rusům nedaří prodávat jejich ropu přes přístavy. Jde o
globalizovaný byznys, obchodník si koupí náklad ropy, pojistí ho v Londýně, zajišťovna, tedy pojišťovna pojišťoven, bude v
Mnichově či Curychu a platbu pošle přes New York. Nyní se všichni tito finanční hráči logicky ptají, jak to bude se sankcemi a z
byznysu pomalu vycouvávají. Na vývozu ruské ropy už to je znát. Totéž podle mě nastane i u plynu. Přitom nejde úplně o to,
kolik bank nakonec bude na černém seznamu SWIFT, ale o celkovou nejistotu – nikdo neví, co bude za týden za dva. 

* Co by se stalo, kdyby ruský plyn nyní přestal do Evropy proudit? 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 65 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


Zvládli bychom to. Zimní sezona pomalu končí a stále máme solidní zásoby. Věřím, že tuto zimu už zvládneme, složitější může
být spíš zima příští. Může se stát, že dojde na regulační stupně, tedy na schéma omezení dodávek v případě nedostatku. Vždy
je prvořadé zajistit, aby byl dostatek plynu pro domácnosti a kritickou infrastrukturu. Mohou se omezit dodávky průmyslu a
firmám následně ztráty kompenzovat. Je to řešení nepopulární, ale efektivní. Jako další energetická pojistka může sloužit i uhlí
nebo mazut. Budeme používat všechna dostupná paliva. Dlouhodobě pak budeme muset zvýšit také investice do energetických
úspor a obnovitelných zdrojů. 

* Strategické dodávky plynu od geopolitických spojenců očekávat nelze? 

Na to bych nespoléhal. Plynárenství je byznys jako každý jiný. Představa, že nám bude někdo vozit levný plyn, jenom protože
jsme hodní Evropané, je naivní. Chceme-li bezpečnost, musíme si ji zajistit sami. 

* Může Evropě pomoci i vodík? 

Vodík má primárně pomoci s dlouhodobým ukládáním energie. Zatím je ale na úplném začátku svého vývoje a ještě se u něj
musejí dořešit některé technické nedostatky. Z dlouhodobějšího hlediska jsem nicméně mírný optimista. Při objemu peněz,
který se do výzkumu investuje, lze čekat, že časem významnější roli sehraje. 

* Zatím byste byl opatrnější? 

Já bych u nových technologií nerad cokoliv předpovídal. Před patnácti lety se například všude mluvilo o zachytávání uhlíku při
spalování uhlí. Ve svých politických projevech toto zařízení zmiňoval každý, kdo měl něco společného s energetikou. O několik
let později se ukázalo, že technologie má tolik slabých míst, že je hromadné nasazení zatím nerealistické. Tím chci jen říci, že
bychom neměli počítat s tím, že se technické nedostatky vždy vyřeší, a neměli bychom rozhodně všechno sázet na jednu kartu.
Nemusí se to vyplatit. 

* Vraťme se k jádru, o jehož využívání už opět přemýšlejí i Němci. Na něj už byste si vsadil? 

Jádro bude hrát v Evropě určitě významnější roli, než se třeba ještě před rokem očekávalo. Problém je, že příprava a výstavba
jaderné elektrárny trvají příliš dlouho. V Česku nebudeme mít nový jaderný zdroj dříve než za 15 let, současnou krizi tedy jádro
vyřešit nestihne. Určitě bychom ale měli prodloužit provoz stávajících bloků a pracovat i na nových projektech. Sledovat
bychom měli i vývoj malých modulárních reaktorů. 

* Když budeme hledat krátkodobé řešení, jaké kroky by měla dnes udělat česká vláda? 

Celkově je zřejmé, že stát bude muset mít v energetice mnohem důležitější roli. Některé kroky k tomu už podnikl. Programové
prohlášení vlády například říká, že se pokusíme získat podíl v LNG terminálu v sousední zemi. Což dává smysl, pokud u
zkapalněného plynu skutečně přejdeme na dlouhodobé kontrakty. Ale nepůjde jenom o dodávky energie, stát musí zabránit i
energetické chudobě. 

* V jakém smyslu? 

Základní otázka zní, zda je elektřina běžná komerční komodita, nebo veřejný statek. Dokáže si někdo představit, že by si část
lidí nemohla energie dovolit? To asi nikdo nechceme, to by rozhodně k ničemu dobrému nevedlo. Plně liberalizovaný trh, jak
tady fungoval dvacet let, projde změnou. Regulace bude potřeba a mnohé země už k ní přistupují. Například Francie zavedla
sociální energetické tarify. Možností je ale celá řada. Dokážu si představit, že stát všem spotřebitelům zajistí určitý objem
megawatthodin, tedy určitou část spotřeby, za garantovanou a dostupnou cenu. Stát nemá jinou možnost. Doba levných
energií skončila a trh si s tím podle mého sám neporadí.

SLEDUJTE E15. CZ 

Mělo by dojít k revizi emisních povolenek. Václav Bartuška (53) 

• Studoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a během sametové revoluce patřil ke studentským
vůdcům revoluce. • Byl členem parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. Od roku 2006 je
zvláštním velvyslancem ministerstva zahraničních věcí pro tvorbu české strategie energetické bezpečnosti. 

Foto autor:   Foto E15 Michaela Szkanderová

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 66 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


Speciál: Amerikanista: Bezletový prostor nad Ukrajinou by někdo musel vynucovat, ale pak by hrozila eskalace
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 06:39 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Spojené státy se přidávají k zemím, které pro ruská letadla uzavřely svůj vzdušný prostor.

Prezident Joe Biden to potvrdil při přednesu zprávy o stavu unie. „Jeho projev byl zvláštní právě tím, jaký důraz v něm byl
kladen na zahraniční politiku. Byl určitě koncipován pro zahraniční publikum a prezident logicky začal ukrajinskou situací,“
konstatuje amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 

Třetí světové války se není třeba bát, říká analytik. Západ Putinovu jadernou hru odmítl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: ave , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 07:20 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
Obavy ze třetí světové války nejsou na místě, ubezpečil v Událostech, komentářích vojenský analytik Vlastislav Bříza. Ruský
prezident Vladimir Putin sice v rámci svého tažení proti Ukrajině pohrozil Západu aktivací jaderných zbraní, západní země ale
na tuto eskalaci odmítly přistoupit. Podle Břízy i podle generála Petra Pavla navíc Putin nepříjemně zaskočil i vlastní generální
štáb.

Ruský prezident Vladimir Putin, který před týdnem zahájil nevyprovokovanou útočnou válku proti sousední Ukrajině, v sobotu
obvinil NATO z agresivní rétoriky a nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti.

„Takto silné prohlášení je na hraně, a pokud by ho myslel prezident vážně, pak by to muselo vyvolat nejen údiv, ale i obavy u
jeho generálů,“ řekl bývalý náčelník českého generálního štábu Petr Pavel – a současně poznamenal, že zatímco ve Francii
nebo Spojených státech svedou špičky armády nejvyššímu veliteli oponovat, v Rusku je situace odlišná, protože nade vším
stojí imperativ poslušnosti.

Život ve velkých prázdninách

„Máme zde člověka s rysy narcise. Sám sebe přeceňuje, jen on vám může poskytnout řešení a chce, aby ho lidé brali vážně. K
tomu přidejte paranoiu, strach, kdy vidíte nepřátele, kde nejsou, nikomu neodpouštíte a stále se šťouráte v jizvách. Narcismus
a paranoia je koktejl, který bohužel na Ukrajině sledujeme v praxi,“ řekl o Putinovi v Událostech, komentářích bývalý
vyšetřovatel FBI Joe Navarro.

Evropa i Spojené státy sice jeho prohlášení odmítly jako nepřijatelnou eskalaci, západní veřejnost nicméně poprvé od konce
studené války prožívá pocit potenciálního ohrožení globálním jaderným konfliktem.

Podle někdejšího šéfa hasičského sboru a současného poslance za ANO Drahoslava Ryby je v Česku pro případ války s
jadernou hrozbou k dispozici šest tisíc úkrytů, plně funkčních z nich je ale jen třetina a zbytek by bylo potřeba uvést do
pohotovosti. K tomu by podle něj docházelo ve chvíli, kdy by Česká republika vyhlásila stav ohrožení státu nebo válečný stav.

„Mentálně na to není připraven nikdo,“ přiznává. „Nepřipouštíme si, že by taková situace nastala, a doufáme, že nenastane.“

„Žili jsme ve velkých prázdninách,“ soudí pak předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „V 90.
letech byly minimalizovány hrozby vyplývající ze studené války, docházelo k jadernému odzbrojení a snižování počtu jaderných
hlavic. Tuhle hrozbu jsme oprávněně vytěsnili a já doufám, že šílený agresor pan Putin si jen roztřásá peří.“

Eskalací k deeskalaci

Expert na jaderné zbraně z Institutu politologických studií FSV  UK  Vlastislav Bříza uklidňuje, že k takovému konfliktu nedojde.
„Rozkaz prezidenta Putina musíme brát s nadhledem,“ prohlásil s tím, že jde hlavně o projev ruského zaskočení – žádný z
vrcholných představitelů místní mocenské pyramidy, a především ani Putin sám podle analytika nečekali, že se válka bude
vyvíjet tak nepříznivě.

„Vystrašený výraz ministra obrany a náčelníka generálního štábu, když Putin uvedl jaderné zbraně do stavu bojové
pohotovosti, hovoří za vše,“ doplnil k atmosféře ve vedení ruské armády. „Pokud budeme tvrdit, že prezident Putin je v nejlepší
síle a duševně zdráv, jaderná strategie pro to má termín eskalace pro deeskalaci.“

Protože Putinovi útok na Ukrajinu nevychází podle představ a současně čelí ekonomické odvetě, situaci „eskaluje pohrůžkou
teoretického použití jaderných zbraní a chce dosáhnout deeskalace, kdy se protistrana zalekne tak tvrdě míněných slov. A je
třeba konstatovat, že Západ reaguje skvěle – nejedná se o žádnou hysterickou reakci, prezident Biden neuvádí své síly do
stavu bojové pohotovosti, nehraje kartu prezidenta Putina. Určitě bychom se neměli obávat třetí světové války,“ uzavírá Bříza.

Čtyři varianty vývoje války podle expertů. V extrémním případě by mohlo vzniknout až 25 nových států URL
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Naši vojáci se do bojů nezapojí. NATO nebude vymáhat bezletovou zónu nad Ukrajinou. Počítejte ale s koalicí, která vyvine
finanční tlak na Kreml. Vydržte co nejdéle. Zhruba s tímto vzkazem vystoupil ve středu Joe Biden, prezident USA a vrchní velitel
nejsilnější alianční armády. O dalším osudu války na Ukrajině proto rozhodne především dění na ose Kyjev–Moskva. Existuje
několik scénářů dalšího vývoje. Na základě rozhovorů s předními českými odborníky na diplomacii, vojenství a postsovětský
prostor Lidovky.cz přinášejí nejpravděpodobnější varianty.

Klíčové je nyní především to, jak dlouho prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho armáda dokážou bojovat proti invazním vojskům.
Horizont týdnů by pro režim Vladimira Putina představoval zásadní problém.

Zelenskyj se udrží

Až do minulého víkendu málokdo tušil, že Ukrajina může ruskému agresorovi vzdorovat déle než jen několik málo dní. Bojový
zápal Ukrajinců a použití moderních zbraňových systémů ze Západu však způsobily značné zpomalení ruských vojsk. Nezdařil
se ani pokus čečenského komanda o likvidaci Zelenského, který na Ukrajině i přes bombardování hlavního města dál zůstává. 

„Když se Ukrajinci ubrání alespoň ještě jeden týden a budou schopni držet strategické pozice, aniž by přešli do partyzánského
způsobu boje, začnou prosakovat informace i v Rusku,“ odhadl pro Lidovky.cz Petr Kolář, bývalý český velvyslanec v Moskvě.

Rusové v palbě propagandy. Kreml umlčel i kritickou radiostanici, která vydržela i státní převrat

Podle něj je ruská veřejnost „zásobována“ jen prokremelskou propagandou, která zdůrazňuje úspěchy ruských vojáků v
„osvobozování“ Ukrajiny. To ale může rychle narazit na smutnou realitu. 

„Jak začne být válka vleklá, začnou se o dění zajímat ruské mámy kluků, co na Ukrajině jsou. Někteří z nich podle zpráv, které
posílají domů, ani nevědí, že se ocitli ve válce,“ upozornil Kolář na možnost odporu vůči válce v ruské společnosti. Pokud by
Ukrajina udržela svoji nezávislost alespoň částečně, zřejmě by také ještě uspíšila snahu vstoupit do Evropské unie, o což již v
tomto týdnu požádala.Vnitrozemská Ukrajina

Prezident Putin, který byl zřejmě zaskočen silou ukrajinského odporu, se však rozhodně nechce vzdát bez dosažení svých cílů.
Zmínil to v týdnu i jeho ministr obrany Sergej Šojgu. Není však jasné, čeho přesně chce Kreml docílit.

Ke změně režimu na Ukrajině mu chybí jednak ovládnutí mocenského centra země v Kyjevě a pak podpora Ukrajinců. Čím déle
konflikt bude trvat, tím menší prostor pro takové řešení zbude.

Deník Ukrajinska pravda včera s odkazem na zpravodajské zdroje zveřejnil zprávu, že Kreml spřádá plán, jak zpět do funkce
dosadit bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Prokremelský politik byl svržen v důsledku masivních protestů z
přelomu let 2013 a 2014.

„To určitě patří do jednoho ze scénářů, s nimiž Rusko operuje. Budou totiž muset nějak legitimizovat skutečnost, že část
Ukrajiny okupují. Jestli to bude Janukovyč, nebo někdo z proruského křídla, kdo na Ukrajině zůstal, je jedno,“ řekl webu
Lidovky.cz Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . 

Podle něj ale toto řešení má jeden podstatný háček. „Jde o divadlo pro domácí publikum v Rusku. Nevěřím, že by to mělo větší
dopad,“ dodal Šír.

Snahu o vojenské zisky území potvrzuje podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého postup invazních vojsk.
Snaží se obsadit několik klíčových oblastí s početnější ruskou komunitou. Ukrajinu chtějí odříznout od Černého moře.

„Cílí na Oděsu, kde je velká ruská menšina, a dál na sever do Podněstří a na východ do Doněcka. Tím by se z Ukrajiny stál
vnitrozemský stát. Ze severu se pak vede hlavní útok na Kyjev. Rusům podle mne nejde o to ho ovládnout, ale eliminovat
vedení ukrajinského státu, aby následně mohli etablovat proruský režim,“ popsal pravděpodobné strategické záměry ofenzivy
generál Šedivý.Palácový převrat

Útočná válka si však vybere daň i na ruské straně. A to nejen v počtu padlých vojáků. Rusové budou čím dál palčivěji pociťovat
dopad ekonomických sankcí a izolaci od vnějšího světa. To může vést i k palácovému převratu v Kremlu.

„Nyní se zdají dvě potenciálně možné cesty ke změně režimu zevnitř, i když asi žádná z nich není na pořadu dne. První může
vzejít z Putinova okolí od siloviků (představitelé ruského bezpečnostního aparátu – pozn. red.). Jde o Putinovy jestřáby. Někteří
z nich možná nechtěli, aby se Rusko dostalo do současné situace. Druhou možností je odpor ruské společnosti, která nebude
chtít dále snášet zhoršující se ekonomickou a sociální situaci,“ uvedl pro Lidovky.cz Jan Paďourek, bývalý náměstek ředitele
civilní rozvědky (Úřadu pro zahraniční styky a informace – ÚZSI), který v minulosti působil v Moskvě i Kyjevě.

Objevují se falešné sbírky na pomoc Ukrajiny. Podvodníci dokonce obchází i domy a lžou lidem do očí

V bezpečnostní komunitě vzbudilo velkou pozornost nedávné zesměšnění šéfa rozvědky během jednání ruské bezpečnostní
rady, kde se probíralo uznání nezávislosti separatistických republik na Ukrajině. Putin při něm opakovaně zostudil ředitele SVR
Sergeje Naryškina. Bezpečnostní analytici upozorňují, že Naryškin, který sice kývl na uznání nezávislosti takzvané Doněcké a
Luhanské nezávislé republiky, ve skutečnosti s intervencí nemusel souhlasit.
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Ruské zdroje mluví o tom, že Naryškinův syn žije v Londýně a celá rodina má v britských bankách finanční prostředky. Na ně
však nyní mohou kvůli sankcím zapomenout.

Kvůli odstřižení od západního finančního světa se veřejně ozvali i klíčoví ruští oligarchové dosud loajální Kremlu. Zastavení
války veřejně požadoval vlivný bankéř Michail Fridman i zakladatel hliníkárny Rusal Oleg Děripaska.

A nelze vyloučit ani širší společenskou změnu v důsledku válečných útrap a sankcí. „Už dnes žije 20 milionů Rusů na hranici
chudoby anebo dokonce pod ní. Rusové umějí udělat převrat a revoluci,“ upozornil exdiplomat Kolář. Rozpad federace?

Jakkoli vypadá ruská společnost, spoutaná roky vládnutí Vladimira Putina, jako nehybná, může se rychle mobilizovat. Podle
odborníka na postsovětský prostor by to dokonce mohlo přerůst i v dezintegraci Ruska.

„Ukrajinská intervence je začátek konce Ruska. Jde jen o to, jestli se to obejde bez eskalace a použití nejsilnějšího kalibru
zbraní. Sankce jsou už nyní tak brutální, že je Rusko neustojí. Dopady na ekonomiku a ruskou společnost budou fatální,“ je
přesvědčen Šír.

Případná revolta by mohla vést k rozpadu státu. „Ruská federace zahrnuje více než sto národů a dvacet autonomních republik.
Je to fakticky mnohonárodnostní impérium. Vidím potenciál pro vznik 20 až 25 nových států,“ dodal Šír.

Trapný alibismus. ‚Užitečný idiot‘ Nohavica se definitivně znemožnil

Eskalace konfliktu nebo vleklá válka může Rusko uzavřít do absolutní izolace, jakou zažívá Severní Korea. „Putinovi se stalo
něco, s čím nepočítal. S výjimkou Venezuely, Kuby a Íránu nemá nikoho, kdo by při něm stál. Nikdy neměl svět takto sešikován
proti sobě,“ popsal exministr zahraničí Cyril Svoboda.

V tomto týdnu proběhla jednání Rusů a Ukrajinců na ukrajinsko-běloruských hranicích. Avšak bez větších úspěchů. „To jednání
je nyní k ničemu. Nicméně pro Rusko je to pojistka, kterou si nechávají funkční, kdyby se takticky rozhodli pro jinou než
válečnou strategii,“ popsal úvahy Rusů bývalý velvyslanec Kolář.

Dle řady odborníků by si Západ i ve snaze vyhnout se světovému konfliktu či použití jaderných sil, jež nechal Putin o víkendu
uvést do nejvyššího stavu pohotovosti, neměl uzavřít cestu k diplomatickým jednáním. „Vždy se říkalo, že když bude Rus
zahnán do kouta, může sáhnout po jakýchkoli prostředcích. Proto je vedle všech sankčních programů a zvyšujícího se tlaku
důležité snažit se o nějaký druh komunikace,“ varoval exzpravodajec Paďourek.

Foto:
Ruští policisté zasahují proti demonstrantům, kteří vyjadřují podporu zadrženému opozičnímu předákovi Alexeji Navalnému. (23.
ledna 2021)
Reuters

FotoGallery:
Ukrajinské ženy se vydaly pěšky k hraničnímu přechodu přechodu Shehyni-Medyka. (1. března 2022)
AP

Ukrajinští muži s dítětem se pěšky vydali k hraničnímu přechodu přechodu Shehyni-Medyka. (1. března 2022)
AP

Lékaři nouzově operují zraněné v Mariupolské porodnici. (1. března 2022)
AP

Muž si prohlíží trosky po bojích ve městě Buča v Kyjevské oblasti. (1. března 2022)
AP

Zničené budovy po bojích města Buča v Kyjevské oblasti. (1. března 2022)
AP

Civilisté v Žytomyru se učí házet Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

Civilisté v Žytomyru trénují s Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

Civilisté v Žytomyru trénují s Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

I za války se rodí děti. Nemocnice v Mariupolu na Ukrajině. (1. března 2022)
AP

Ukrajinští vojáci v obrněného transportéru projíždí opuštěným bulvárem v Kyjevě na Ukrajině. (1. března 2022)
AP

Zbytky ruských vojenských vozidel na silnici ve městě Buča v Kyjevské oblasti. (1. března 2022)
AP
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Čtyři varianty vývoje války podle expertů. V extrémním případě by mohlo vzniknout až 25 nových států URL
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8 900 000
Naši vojáci se do bojů nezapojí. NATO nebude vymáhat bezletovou zónu nad Ukrajinou. Počítejte ale s koalicí, která vyvine
finanční tlak na Kreml. Vydržte co nejdéle. Zhruba s tímto vzkazem vystoupil ve středu Joe Biden, prezident USA a vrchní velitel
nejsilnější alianční armády. O dalším osudu války na Ukrajině proto rozhodne především dění na ose Kyjev–Moskva. Existuje
několik scénářů dalšího vývoje. Na základě rozhovorů s předními českými odborníky na diplomacii, vojenství a postsovětský
prostor Lidovky.cz přinášejí nejpravděpodobnější varianty.

Klíčové je nyní především to, jak dlouho prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho armáda dokážou bojovat proti invazním vojskům.
Horizont týdnů by pro režim Vladimira Putina představoval zásadní problém.

Zelenskyj se udrží

Až do minulého víkendu málokdo tušil, že Ukrajina může ruskému agresorovi vzdorovat déle než jen několik málo dní. Bojový
zápal Ukrajinců a použití moderních zbraňových systémů ze Západu však způsobily značné zpomalení ruských vojsk. Nezdařil
se ani pokus čečenského komanda o likvidaci Zelenského, který na Ukrajině i přes bombardování hlavního města dál zůstává. 

„Když se Ukrajinci ubrání alespoň ještě jeden týden a budou schopni držet strategické pozice, aniž by přešli do partyzánského
způsobu boje, začnou prosakovat informace i v Rusku,“ odhadl pro Lidovky.cz Petr Kolář, bývalý český velvyslanec v Moskvě.

Rusové v palbě propagandy. Kreml umlčel i kritickou radiostanici, která vydržela i státní převrat

Podle něj je ruská veřejnost „zásobována“ jen prokremelskou propagandou, která zdůrazňuje úspěchy ruských vojáků v
„osvobozování“ Ukrajiny. To ale může rychle narazit na smutnou realitu. 

„Jak začne být válka vleklá, začnou se o dění zajímat ruské mámy kluků, co na Ukrajině jsou. Někteří z nich podle zpráv, které
posílají domů, ani nevědí, že se ocitli ve válce,“ upozornil Kolář na možnost odporu vůči válce v ruské společnosti. Pokud by
Ukrajina udržela svoji nezávislost alespoň částečně, zřejmě by také ještě uspíšila snahu vstoupit do Evropské unie, o což již v
tomto týdnu požádala.Vnitrozemská Ukrajina

Prezident Putin, který byl zřejmě zaskočen silou ukrajinského odporu, se však rozhodně nechce vzdát bez dosažení svých cílů.
Zmínil to v týdnu i jeho ministr obrany Sergej Šojgu. Není však jasné, čeho přesně chce Kreml docílit.

Ke změně režimu na Ukrajině mu chybí jednak ovládnutí mocenského centra země v Kyjevě a pak podpora Ukrajinců. Čím déle
konflikt bude trvat, tím menší prostor pro takové řešení zbude.

Deník Ukrajinska pravda včera s odkazem na zpravodajské zdroje zveřejnil zprávu, že Kreml spřádá plán, jak zpět do funkce
dosadit bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Prokremelský politik byl svržen v důsledku masivních protestů z
přelomu let 2013 a 2014.

„To určitě patří do jednoho ze scénářů, s nimiž Rusko operuje. Budou totiž muset nějak legitimizovat skutečnost, že část
Ukrajiny okupují. Jestli to bude Janukovyč, nebo někdo z proruského křídla, kdo na Ukrajině zůstal, je jedno,“ řekl webu
Lidovky.cz Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . 

Podle něj ale toto řešení má jeden podstatný háček. „Jde o divadlo pro domácí publikum v Rusku. Nevěřím, že by to mělo větší
dopad,“ dodal Šír.

Snahu o vojenské zisky území potvrzuje podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého postup invazních vojsk.
Snaží se obsadit několik klíčových oblastí s početnější ruskou komunitou. Ukrajinu chtějí odříznout od Černého moře.

„Cílí na Oděsu, kde je velká ruská menšina, a dál na sever do Podněstří a na východ do Doněcka. Tím by se z Ukrajiny stál
vnitrozemský stát. Ze severu se pak vede hlavní útok na Kyjev. Rusům podle mne nejde o to ho ovládnout, ale eliminovat
vedení ukrajinského státu, aby následně mohli etablovat proruský režim,“ popsal pravděpodobné strategické záměry ofenzivy
generál Šedivý.Palácový převrat

Útočná válka si však vybere daň i na ruské straně. A to nejen v počtu padlých vojáků. Rusové budou čím dál palčivěji pociťovat
dopad ekonomických sankcí a izolaci od vnějšího světa. To může vést i k palácovému převratu v Kremlu.

„Nyní se zdají dvě potenciálně možné cesty ke změně režimu zevnitř, i když asi žádná z nich není na pořadu dne. První může
vzejít z Putinova okolí od siloviků (představitelé ruského bezpečnostního aparátu – pozn. red.). Jde o Putinovy jestřáby. Někteří
z nich možná nechtěli, aby se Rusko dostalo do současné situace. Druhou možností je odpor ruské společnosti, která nebude
chtít dále snášet zhoršující se ekonomickou a sociální situaci,“ uvedl pro Lidovky.cz Jan Paďourek, bývalý náměstek ředitele
civilní rozvědky (Úřadu pro zahraniční styky a informace – ÚZSI), který v minulosti působil v Moskvě i Kyjevě.

Objevují se falešné sbírky na pomoc Ukrajiny. Podvodníci dokonce obchází i domy a lžou lidem do očí

V bezpečnostní komunitě vzbudilo velkou pozornost nedávné zesměšnění šéfa rozvědky během jednání ruské bezpečnostní
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rady, kde se probíralo uznání nezávislosti separatistických republik na Ukrajině. Putin při něm opakovaně zostudil ředitele SVR
Sergeje Naryškina. Bezpečnostní analytici upozorňují, že Naryškin, který sice kývl na uznání nezávislosti takzvané Doněcké a
Luhanské nezávislé republiky, ve skutečnosti s intervencí nemusel souhlasit.

Ruské zdroje mluví o tom, že Naryškinův syn žije v Londýně a celá rodina má v britských bankách finanční prostředky. Na ně
však nyní mohou kvůli sankcím zapomenout.

Kvůli odstřižení od západního finančního světa se veřejně ozvali i klíčoví ruští oligarchové dosud loajální Kremlu. Zastavení
války veřejně požadoval vlivný bankéř Michail Fridman i zakladatel hliníkárny Rusal Oleg Děripaska.

A nelze vyloučit ani širší společenskou změnu v důsledku válečných útrap a sankcí. „Už dnes žije 20 milionů Rusů na hranici
chudoby anebo dokonce pod ní. Rusové umějí udělat převrat a revoluci,“ upozornil exdiplomat Kolář. Rozpad federace?

Jakkoli vypadá ruská společnost, spoutaná roky vládnutí Vladimira Putina, jako nehybná, může se rychle mobilizovat. Podle
odborníka na postsovětský prostor by to dokonce mohlo přerůst i v dezintegraci Ruska.

„Ukrajinská intervence je začátek konce Ruska. Jde jen o to, jestli se to obejde bez eskalace a použití nejsilnějšího kalibru
zbraní. Sankce jsou už nyní tak brutální, že je Rusko neustojí. Dopady na ekonomiku a ruskou společnost budou fatální,“ je
přesvědčen Šír.

Případná revolta by mohla vést k rozpadu státu. „Ruská federace zahrnuje více než sto národů a dvacet autonomních republik.
Je to fakticky mnohonárodnostní impérium. Vidím potenciál pro vznik 20 až 25 nových států,“ dodal Šír.

Trapný alibismus. ‚Užitečný idiot‘ Nohavica se definitivně znemožnil

Eskalace konfliktu nebo vleklá válka může Rusko uzavřít do absolutní izolace, jakou zažívá Severní Korea. „Putinovi se stalo
něco, s čím nepočítal. S výjimkou Venezuely, Kuby a Íránu nemá nikoho, kdo by při něm stál. Nikdy neměl svět takto sešikován
proti sobě,“ popsal exministr zahraničí Cyril Svoboda.

V tomto týdnu proběhla jednání Rusů a Ukrajinců na ukrajinsko-běloruských hranicích. Avšak bez větších úspěchů. „To jednání
je nyní k ničemu. Nicméně pro Rusko je to pojistka, kterou si nechávají funkční, kdyby se takticky rozhodli pro jinou než
válečnou strategii,“ popsal úvahy Rusů bývalý velvyslanec Kolář.

Dle řady odborníků by si Západ i ve snaze vyhnout se světovému konfliktu či použití jaderných sil, jež nechal Putin o víkendu
uvést do nejvyššího stavu pohotovosti, neměl uzavřít cestu k diplomatickým jednáním. „Vždy se říkalo, že když bude Rus
zahnán do kouta, může sáhnout po jakýchkoli prostředcích. Proto je vedle všech sankčních programů a zvyšujícího se tlaku
důležité snažit se o nějaký druh komunikace,“ varoval exzpravodajec Paďourek.

Foto:
Civilisté v Žytomyru se učí házet Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

FotoGallery:
Ukrajinské ženy se vydaly pěšky k hraničnímu přechodu přechodu Shehyni-Medyka. (1. března 2022)
AP

Ukrajinští muži s dítětem se pěšky vydali k hraničnímu přechodu přechodu Shehyni-Medyka. (1. března 2022)
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Civilisté v Žytomyru se učí házet Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

Civilisté v Žytomyru trénují s Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

Civilisté v Žytomyru trénují s Molotovovými koktejly. (1. března 2022)
Reuters

I za války se rodí děti. Nemocnice v Mariupolu na Ukrajině. (1. března 2022)
AP

Ukrajinští vojáci v obrněného transportéru projíždí opuštěným bulvárem v Kyjevě na Ukrajině. (1. března 2022)
AP

Zbytky ruských vojenských vozidel na silnici ve městě Buča v Kyjevské oblasti. (1. března 2022)
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AP

Jak rozehnat informační mlhu z Kremlu? Rusové se pravdu o válce dozvídají z Google Maps i Tinderu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Josef Haber , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 09:14 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Mnozí uživatelé sociálních sítí se pustili do informační války s Ruskem. Jeho obyvatele se snaží zpravit o skutečném dění na
Ukrajině. Využívají k tomu i recenze moskevských barů či restaurací na Google Maps.

Kavárny a restaurace. Banky i hotely. Moskevské podniky čelí v posledních dnech na Google Maps smršti příspěvků od
uživatelů ze zahraničí. Ti je informující o skutečném dění na Ukrajině, o němž Rusové často nemají pravdivé informace.

Stačí na Google Maps kliknout na ikonu některého konkrétního podniku a vyhledat nejnovější recenze. „Zastavte válku na
Ukrajině,“ napsal jeden z uživatelů v recenzi na kavárnu Bosco Bar sídlící naproti Kremlu.

„Pět tisíc obětí na straně Ruské federace. Vzbuďte se! Postavte se tyranovi!“ burcuje [lock]další pisatel v anotaci na nedalekou
hospodu. Podobných recenzí se objevily tisíce.

Zdroj: Google Maps
„Vladimir Putin jménem lidu Ruska zahájil 24. února 2022 nevyprovokovanou válku proti suverénnímu lidu Ukrajiny. Vojáci útočí
na civilní domy, školy, umírají nevinní lidé. Silná obrana ukrajinské armády a celého lidu vedla ke smrti více než 5000 ruských
vojáků i ničivým ztrátám vojenské techniky. Rusové, zastavte Vladimira Putina, probuďte se, vyjděte do ulic a povstaňte proti
této válce!!!“ stojí v příspěvku k bankomatu v centru Moskvy.

Převážná část recenzentů se soustředí právě na podniky v ruské metropoli. Podobné zprávy jsou ale k nalezení i u
petrohradských restaurací či hotelů. Například Caviar Bar v centru města má protiválečnou recenzi, kterou kladně ohodnotily
desítky lidí.

Zdroj: Google Maps
Google však nemalou část těchto vzkazů maže. „Kvůli zvýšenému množství příspěvků na Google Maps souvisejících s válkou
na Ukrajině jsme použili přídavná opatření pro monitorování a prevenci obsahu porušujícího naše pravidla přispívání na
serveru Maps, zahrnující dočasné blokování nových recenzí, fotek a videí v regionu,“ citoval vyjádření společnosti server Vice.
(Samotná pravidla si můžete přečíst zde.)

Kopírované texty jsou podle uživatelů sociální sítě Reddit v kombinaci s atypicky vysokou frekvencí nových recenzí pro čisticí
algoritmy snadným cílem.

Snaha kontaktovat Rusy a informovat je o skutečném stavu věcí se projevuje i na sociálních sítích, které v době míru nabízejí
výrazně lehčí obsah. Například instagramová stránka Evropa Neasi nabídla kuriózní možnost, jak komunikovat s obyvateli
největší země na světě.

Stačí mít placenou verzi aplikaci Tinder, nastavit si jako lokaci Moskvu a přidat si do sebeprezentace fotky s informacemi o
válce.

Zdroj: Evropa Neasi

Zdroj: Evropa Neasi
Akce má prý úspěch – lidé na sociální síti sdílejí, že už v Moskvě „jsou“. Jejich iniciativu podpořil i Felicity Morris, režisér
úspěšného seriálu Netflixu The Tinder Swindler.

Podle Jana Šíra, odborníka na politický a bezpečnostní vývoj postsovětského prostoru, mohou mít podobné aktivity smysl. „Je
šance, že se ten systém může zhroutit – nevíme, jak je pevný. Soudíme jen podle toho, jak se sám tváří,“ přibližuje velkou
neznámou, kterou se Rusko stalo.

„Spoléhat na odpor ruské veřejnosti vzhledem k tomu, jak je zadupaná po 20 letech diktatury, je ale optimistický předpoklad,“
dodává pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Utlumit Facebook i Twitter

Velká část Rusů má o konfliktu zkreslené informace. Teprve před nedávnem například ruské úřady přiznaly, že Moskva má na
Ukrajině nějaké ztráty. Prokremelská média nadále informují o smyšleném bombardování Doněcké oblasti ukrajinskými
jednotkami ze 17. února.

„Informační prostor je kontrolován vládou. Ta to podává tak, že probíhá speciální operace. Běžný Rus neví, co se děje,“
popisuje Šír situaci v Rusku.

Jeho obyvatelé sice mají přístup na Facebook a Twitter, ruské úřady se však dlouhodobě snaží dosah těchto sociálních sítí
snížit. Od začátku útoku na Ukrajinu se cenzoři zaměřili hlavně na Twitter, když jeho uživatelům zpomalili přístup. Stejně Moskva
reagovala i v případě Facebooku poté, co společnost odmítla zrušit fact-checking ruských úřadů.

Oleg Gavrilov, vysoký úředník na ministerstvu zahraničí, označil technické giganty jako Facebook a Google operující v tamním
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kyberprostoru za iniciátory války.

Přitom až donedávna byly sociální platformy vůči režimu v Rusku poměrně shovívavé. V roce 2014 Facebook na žádost
tamních úřadů zablokoval uživatelům přístup na stránky podporující opozičního politika Alexeje Navalného. Twitter loni smazal
příspěvky, které byly podle cenzurní agentury Roskomnadzor protizákonné.

Rusové primárně používají jiná sociální média. Největší popularitu má VKontaktě, ruská alternativa k Facebooku, jejímž hlavním
vlastníkem je od prosince 2021 státní firma Gazprom. Na druhém místě je majetkově propojená Odnoklassniki.

Stručně:

Uživatelé sociálních sítí se pokoušejí Rusy informovat o tom, co se ve skutečnosti odehrává na Ukrajině.
Využívají k tomu i recenze moskevských restaurací či hotelů na Google Maps.
Ruské úřady se lidem snaží omezit přístup k Facebooku a Twitteru.

Panelová diskuze: Válka na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: cvut.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 10:48 , Celková návštěvnost: 3 780 000 , RU / den:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Studentský klub FIT++ působící na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze Vás zve na panelovou diskuzi na téma
Válka na Ukrajině. Debata ohledně Ukrajiny, Ruska a probíhajícího konfliktu je důležitá už proto, že na internetu koluje spousta
dezinformací a pro některé může být velmi složité rozlišit, co je pravda a co ne. Hosté:

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. z Katedry ruských a východoevropských studií z Institutu mezinárodních studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . 
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. z Katedry bezpečnostních studií z Institutu Politologických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . 
Bob Kartous, Ředitel Pražského inovačního institutu, expert na téma dezinformací, fenoménu tzv. hoaxů, dezinformačních webů
a fake news, a jejich dopadů na společnost. 
Místo konání Národní technická knihovna - Ballingův sál 
Pořadatel FITplusplus a Tomáš Nováček 
Kontaktní osoba Tomáš Nováček 
Podrobnější informace 

Jan Šír: Válka na Ukrajině je válkou Putina o přežití v Ruské federaci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: radiozet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , RU / měsíc: 56 151 , RU / den: 3 215 ,
AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Rusko a Ukrajina by dnes mohli znovu usednout ke stolu a jednat o možném příměří. V posledních hodinách šéf ruské
diplomacie Sergej Lavrov překvapil změnou rétoriky. Mluvil o umělém vtažení federace do konfliktu. Boje na Ukrajině ale
pokračují, starosta Chersova připustil obsazení města. Přišla taky zpráva, že členka mise OBSE zahynula na Ukrajině. Dění na
Ukrajině probral s Janem Šírem z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moderátor Nikola
Bojčev.
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Jan Šír: Válka na Ukrajině je válkou Putina o přežití v Ruské federaci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast O epizodě podcastu Rusko a Ukrajina by dnes mohli znovu usednout ke stolu a jednat o možném
příměří.

V posledních hodinách šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov překvapil změnou rétoriky. Mluvil o umělém vtažení federace do
konfliktu. Boje na Ukrajině ale pokračují, starosta Chersova připustil obsazení města. Přišla taky zpráva, že členka mise OBSE
zahynula na Ukrajině. Dění na Ukrajině probral s Janem Šírem z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  moderátor Nikola Bojčev. 
Celý rozhovor si můžete poslechnout zde: 
Popis podcastu 
Zprávy rádia Z 

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Přesně v 10 hodin začalo studio ČT24.

mluvčí 
Přejeme dobrý den. Začínáme tradičně zprávami. Ruská liberální.

mluvčí 
Rozhlasová stanice Echo Moskvy ukončí součinnost, oznámil to na svém webu.

mluvčí 
Před dvěma dny vysílání rádia nezávislé internetové televize do ještě zastavili ruské úřady.

mluvčí 
Důvodem byl způsob.

mluvčí 
Jakým média informovala o invazi na Ukrajinu stanice Echo Moskvy začala vysílat.

mluvčí 
V srpnu 1990 o rok později se postavila proti.

mluvčí 
Komunistickému pokusu o převrat v zemi.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyenová dnes přijede na Slovensko jednat o situaci na Ukrajině. Setká se s
prezidentkou Zuzanou Čaputovou i premiérem Eduardem Hegerem. Na Slovensko míří stovky tisíc lidí, kteří z Ukrajiny prchají
před boji vláda v Bratislavě pro ně v pondělí schválila urychlený azylový program. Ten utečencům umožní přístup na slovenský
trh práce a ke zdravotní péči.

mluvčí 
Pohonné hmoty v Česku jsou ruské invazi.

mluvčí 
Na Ukrajinu nejdražší v historii. Cena benzínu se v uplynulém týdnu zvýšila o necelé 2 Kč na průměrných 39 Kč 36 haléřů za
litr. Nafta stála ve středu v průměru 38 73, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Podle analytiků je důvodem dramatického růstu
cen zdražování ropy na světových trzích a oslabení koruny.

Německo vyřadilo z ohledem na převažující variantu koronaviru Omikron. Všechny země ze seznamu vysoce rizikových oblastí.
Češi už proto nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Lidé ale pro vstup do země musí mít dokončené očkování. Potvrzení o
prodělání nemoci nebo negativní test. Děti mají výjimku.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se podle svých slov po věcné stránce vydání trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo nebrání.
Zopakoval, že nic protizákonného neudělal stíhání účelové. Sněmovna by měla o jeho vydání rozhodnout o dnešním jednání.
Zároveň se budou zabývat vydáním poslance bývalého pražského primátora Bohuslava svobody v případu Opencard.

Žitomiru Charkově rovnou nebo Lucku znovu zněly sirény varující před leteckými údery. Ruská armáda v noci dál ostřelovala
města v různých částech Ukrajiny. 8 lidí zemřelo po zásahu více patrového domov i s gumu na východě země. V nedalekém
Charkově 2 rakety dopadly na úřední budou zástupci Ruska Ukrajiny dnes budou za pokračujících bojů jednat o příměří.
Moskva požaduje demilitarizaci země. Týkat by se měla konkrétních typů útočných zbraní.
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mluvčí 
Na druhé už druhý den se děti vzbudily a začali stavět z lega testů, aby zabili nepřítele. Naše starší dcera si na tanec už ani
nevzpomene. Nemělo by to tak být nesmí. Lidé umírají města jsou v plamenech hadů.

mluvčí 
Očekáváme také brífink ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Jakmile bude k dispozici nabídneme ve vysílání
zpravodajské čtyřiadvacítky. Teď ve studiu ČT 24 Jan Šilhan zahraniční redakce České televize. Dobré dopoledne. Honzo,
hezké dopoledne. Jsme ukázali ve stručnosti záběry z těch nočních hodin v posledních hodin vývoje nebo popisu situace na
Ukrajině. Nejčerstvější informace o té situaci říkají.

mluvčí 
Co ano, my jsme mimochodem viděli i záběr na ústřední kyjevské náměstí nezávislosti tamní sirény. Já můžu dodat aktuální
čísla za noc, konkrétně je hlásil přesnost minimálně 4 další raketové údery ve městě či Blízkém okolí, byť z města přišla 1,
řekněme, pozitivní zpráva, nepotvrdily se dřívější informace o tom, že jeden z raketových úderů zasáhl i památník holocaustu
Babí JAR měl k tomu dojít i při tom hodně zmiňovaném úderů tamní televizní věže dominanty města de facto nejvyšší budovy
nejvyšší objekty ve městě. To se v tuto chvíli tedy nepotvrdilo, že by byl zasažen právě ten památník Babí JAR. My se v tuto
chvíli díváme na aktuální informace aktuální rozložení sil. Ty červené políčka to jsou místa, která v tuto chvíli Rusko má jsme
moci vidíme, že v zásadě ze třech hlavních míst ruská vojska dál postupují i ta severní přes Bělorusko do Kyjeva. Je to
východní přes Charkov, když už mluvíme o Charkov, je aktuální smutná statistika za posledních 24 hodin tam bylo hlášeno 34
obětí z řad civilistů v posledních hodinách se ale intenzivně boje také na jihu země u klíčových přístavů, jako je mariupol na
pobřeží Azovského moře nebo černomořské přístavy, Oděsa Gijón. Právě personou nyní přicházejí protichůdné informace o
tom, zda ruská armáda toto město má v držení či nemá. Prozatím tedy ruská armáda tvrdí, že ano. Krajské úřady tvrdí, že
připouští v podstatě jenom to, že ve městě jsou ruské jednotky, ale zatím tvrdí, že zkrátka Carson zatím patří pod ukrajinskou
vlajku. Pro Moskvu může mít tento čtvrt milionovým okrsek. Některé údaje hovoří až 300 000 akcí tisícovém městě. Důležitou
strategickou symbolickou hodnotu to město leží na jedné z hlavních tras z krymského poloostrova směrem do ukrajinského
vnitrozemí. Tzn. leží na jedné z těch hlavních invazních trasa. Je také důležitým pojítkem na cestě směrem na západ právě
třeba ke zmiňované Oděse. Když jsem mluvil o symbolice, mám tím na mysli hlavně to, že Carson byl vůbec prvním černošským
přístavem ruská kdysi za sovětské éry tam byly poměrně významné důležité loděnice.

mluvčí 
Kdybychom se posunuli Kivu v podstatě každý den informujeme o té koloně, která tam tak nějak se pokouší jet nejet stojí,
nestojí k tomu jsou nějaké nejnovější informace.

mluvčí 
V tuto chvíli to vypadá, že ta kolona se nijak výrazně neposouvá alespoň za minulých 24 hodin. Pravděpodobně jde o to, že
mají problémy s logistikou, je to opravdu celá řádka nejen vozidel, ale samozřejmě i příslušného personálu jen připomenu, že
podle původních informací měla mít 27 km posléze se podle satelitních snímků ukázal, že mělo jít až 60 čtyřkilometrovou
kolonu, jsou tam bojová vozidla, jsou tam tanky, jsou tam samozřejmě podpůrné jednotky. Jsou tam vozidla bojové pěchoty, to
všechno samozřejmě potřebuje jisté zázemí, to všechno potřebuje například palivo v tom to všechno potřebuje, ale i zkrátka
stranu pro pro vojáky a pravděpodobně ruská kolona toto v tuto chvíli nemá k dispozici tzn. pravděpodobně ty logistické
problémy při zapříčinil to, že podle všeho zatím kolona nepostupuje nijak výrazně ke Kyjevu. Ty poslední informace hovoří o
tom, že by se měla nacházet nějakých 30-25 km zhruba kolem letiště hostů, což je takovéto širší předměstí Kyjeva.

mluvčí 
Jan Šilhan zahraniční redakce České televize. Honzo, prozatím. Díky jakmile bude něco nového, tak předpokládám, přijde do
studia ČT24 s nejnovějšími informacemi. Zatím díky na shledanou. Díky. Vojtěch Bahenský výzkumný pracovník pražského
centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  také s námi ve studiu ČT24. Dobrý den, vítám vás. Já
bych poprosil režii, jestli se můžeme vrátit auto bych vlastně o spolupráci asi poprosím Honzu téma 5, kterou si ukazoval s těmi
oblastmi, které jsou poté ona, které jsou pod kontrolou ruské armády. Pane Lánský, když se na tu mapu podíváme, tak po
týdnu ruské operace jí je to území, které se Rusům podařilo dosáhnout odpovídající tomu, jaké byly předpoklady o kvalitě
ruské armády?

mluvčí 
Já si myslím, že určitě chodu ano to, co bylo překvapivé bylo, že ruská armáda první 34 dny nebojovala tak, jak se očekávalo.
Ona to, že pronikla velmi hluboko, ale absolutně kontrolovala týl a skutečně byla naděje na to, že ukrajinská armáda se zhroutí,
ale nebyl první rozpor, nyní poslední 3 nemůžeme říct, že ruská armáda nyní teprve postupuje tak, jak bychom čekali, byť
rozumím-li po problémech přesně logistikou a dalších.

mluvčí 
Takže se dá očekávat, že ta území budou postupně přibývat, pakliže to do toho nezasáhne diplomatické jednání k tomu se asi
dostaneme později, pakliže ne, tak bude postupovat, anebo i Ukrajinci se učí získávají podporu. Jejich obrana je efektivnější, co
se dalo čekám.

mluvčí 
No, ony obě strany se podle ní učí, získávají podporu ostatně tzn. že to si myslím, že není ten faktor, byť myslím prodejce
úspěch, že to platí pro obě strany vůbec to už samo o sobě dobrá zpráva. Já jsem na to bránil tomu hovořit o území vysloveně,
protože jakkoliv ruském postupují velmi hluboko do krajiny často nekontrolují to území za sebou, což může být taky z důvodu
logických problémů, protože oni to vlastně nechávají řadu ukrajinských jednotek speciálních sil domobrany, která působí pro
mě velké škody na jejich za ubozí konvojích. Nicméně z mého pohledu stále naše obrázek o renovaci ledem, jak na to třeba
ruské síly logisticky je velmi dílčí. My máme nějaké útržkovité informace jako energetickou jako herecké důkazy, ale ale událost
neznáme a z toho, že ruské síly stále postupují. Zabývám, že to značí, že ty problémy nejsou takové, aby nebo správně
zastavili.

mluvčí 
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Na druhou stranu nějaké souhrnné informace máme od ukrajinského vedení. Teď už trochu i od ruského vedení. Včera se
přiznali poprvé nějaké oběti, takže nějaké souhrnné informace máme, jak k nim máme přistupovat, protože jsou to válčící strany
a samozřejmě informace v dnešní době jsou také součástí boj.

mluvčí 
Já se přiznám, že bych přistupoval k oběma zprávám velmi skepticky. Je, pokud mám připodobnit, tak pokud já bych měl
možnost tím, že lehce něco nafouknou nebo lehce založil zachránit život rodině svojí, tak taky udělalo, takže nechci formulovat
nějaký odsudek ani jedné strany. No minimálně krajské strany bych nechtěl chovat jako odsudek a a tohle důvodu musel by se
jenom to, že řada těch informací máme, co přichází, přichází někdy z pole. Občané Ukrajiny natočí něco dají sítě a naprostá
většina světa má samozřejmě sympatie vůči Ukrajině a tedy má velmi malou motivaci ukrad ukazovat případné ukrajinské
problémy a naopak se snaží Ukrajině pomoc tím, že zřejmě ruské problémy to je samozřejmě dobře naproti naší války pro
Ukrajinu, ale ale není to úplně dobře pro nás, co bychom se měli snažit pochopit, jaká je vlastně reálně situace.

mluvčí 
Ta diplomatická jednání, která už jsem zmínil Rusko o nich mluví, řekněme, je to snaha o mír nebo je to vynuceno jednak boji
na Ukrajině tím, jak vypadají, tak také tím, co jste teď zmínil, že v podstatě celý svět a v OSN je to až na 5 zemí, které byly proti
několik se jich zdrželo také drtivá většina světa Rusko odsouzena v tomto tak je to do určité míry vynucen.

mluvčí 
Je to určitě vynucené jako Rusko měl představu pravděpodobně tu, že jsem proti rychle obsadit Kyjev, ukrajinská vláda se
zhroutí prince armád zhroutí a nastolí tam nějaký loutkový režim, kromě to už v tu chvíli pro ně vyloučené okresu nezvaní a
myslím, že platí to, že Rusko nechce dlouhodobě oba Ukrajinu. Vloni nesmírně drahé, pokud vůbec bylo možné nemá síly. Tzn.
že podle mého názoru nezbývá Rusku, než se snažit přijít nyní, dokud má ještě karty v ruce, než bude jeho krok totálně zničená
sankcemi, snaží se dojít k nějakému kompromisu s Ukrajinou, byť jste se na to, abyste nebyl těžká najít takovou dohodu, která
bude pro obec nepřijatelná.

mluvčí 
Jaké karty má Rusko v rukou.

mluvčí 
Rusko bude dál po původu členské země, ale působí obrovské škody Ukrajině krajské ekonomice krajským městům Ukrajince
obyvatelstvu. To samozřejmě bude něco, čemu se bude snažit krajská vláda předpokládá vyhnout?

mluvčí 
Dá se říct, kdo teď má v rukou onen pověstný dalších konec provazu.

mluvčí 
Myslím, že nemáme.

mluvčí 
Informace o tom po.

mluvčí 
Pokud by to bylo jasné, tak to oko jednání možná skončil ten problém, pokud jednání úspěšná, tak protože obě strany mají
pocit, že jejich situace ještě může zlepšit těch jednáních.

mluvčí 
Rusko má těch několik podmínek, které jsme vlastně, pokud se nemýlím, včera včera dozvěděli Krym patří Rusku rebelující
oblasti Ukrajiny, doněcká luhanská budou uznány jako republiky ve svých celkových hranicích. Onu teď ta území nejsou celé ty
oblasti doněcká luhanská, takže uznání ve své celkový hranicích Ukrajina bude denacifikace Vánoce to jsou ty podmínky, se
kterými do toho Rusko jsou standardně nadhodnocené požadavky pro začátek vyjednávání, aby na konci bylo něco jiného.

mluvčí 
Já bych pokládal tohle jako už myslím, že protesty situace pro Rusko tohle poměrně maximalistický jako očekávání, byť tady
ratifikace je natolik vágní, že myslím, že jako jsou schopni prohlásit za úspěch, ať už se stane v Brně skoro cokoliv.

Pokud jde o Krym, tak tam se velmi obtížně představit, že by Rusko jako doma schopna vysvětlit, že se vzdalo. Rodu byla jako
velká porážka, kterou asi nedokázali nijak otočit, takže to je vlastně úspěch. Myslím, že ten Doněck luhansk, že tam ještě
prostor pro jednání.

A velkou a samozřejmě bude statut Ukrajiny a jeho další směřování nebo míra integrace do západních struktur. Tam my jsme si
včera slyšeli velmi překvapen prohlášení Kremlu možná dotací Evropské unie snad nevadilo, protože to.

mluvčí 
Není vojenská bezpečnostní organizace.

mluvčí 
Tedy zcela výjimečně myslím, hraje pro nás jako náš prospěch to, že Rusko soudně bradavku vážně ostatně léta absolutně
odmítal se potkávat představy Evropské unie a vraždy zbavil stavitele Francie nebo Německa, tak nyní by to mohl být.

mluvčí 
Včera včera jsem se kilového předevčírem někdo interpretoval, no s Francií, protože Francie předsedá Evropské unii. Není to
signál to, že přece jenom Rusko Evropskou unii začínám, byla to interpretace jednoho z mých hostů?

mluvčí 
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No vyloučit nemůžu jako nevidím do hlavy, ale ale osobně ten ta skepse Ruska vůči jednotnosti efektivnosti Evropské unie
dlouhodobá samozřejmě může to být tak, že nyní s tím volným sankcemi Rusko začne brát Evropskou unii vážně. To zároveň
nemusí být dobrá zpráva pro budoucnost krajskou část Evropské unie ovšem.

mluvčí 
Částečně už jsi to zmínil, jde o ten bezpečnostní bezpečnostní postavení Ukrajiny a dohodl na tom, jaké zbraně tam být smějí
být nesmějí, to je věc, o které Ukrajina bude ochotná vyjednávat, má vůbec suverénní stát mít ochotu vyjednávat o tom o tom,
jaké zbraně doma budou nebo nebudou?

mluvčí 
Tohle je ukrajinské rozhodnutí samozřejmě ukrad Ukrajina, jako kdyby měla na výběr, tak o tom vyjednávat nebude. Problém
samozřejmě ten, že předpokládám, že ukrajinská vláda se bude snažit ukončit ten konflikt dřív, než bude ta země zcela zničená
a než se budou dál příklad civilní ztráty a ty ona má silnou motivaci nějakých těch bodech ustoupit. Samozřejmě nevíme, jaké
velké extrémní požadavky ruská, zase to je velmi vážně požadavek, který může znamenat cokoliv od vyloučení nějaký baltských
střelce rozlohy kraje ani nemá.

Až po i velmi extrémní požadavky na realizaci a tam lekly nevíme.

mluvčí 
Vojtěch Bahenský z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  prozatím děkuju, zůstaňte tam, prosím, ještě ve vysílání
zpravodajské čtyřiadvacítky budeme bavit dál nejrůznějších souvislostech konfliktu na Ukrajině zatím na shledanou.

Jednou ze zemí, kam lidi před válkou na Ukrajině utíkají i Česko podle ministra vnitra Víta Rakušana jich už do země mohlo
dorazit až 30 000 a toto číslo každým dnem roste. Nově příchozí běženci se musí do tří dnů registrovat u cizinecké policie. Před
jejím sídlem v Praze se tak tvoří dlouhé fronty přímo z místa Adéla Davidová, podrobnosti Adélu, jak policie na velký počet
příchozích Ukrajinců reagují?

mluvčí 
Hezký.

mluvčí 
Den. Cizinecká policie navýšila počet policistů, kteří tady mají tu prvotní registraci na starosti původních čtyř na aktuálních. 30
zároveň s tím výrazně prodloužila pracovní dobu tohoto oddělení tak, aby se opravdu dostalo na všechny, kteří se musejí do tří
dnů po svém příjezdu přihlásit k tomu pobytu v České republice, no a mimořádně bych toto pracoviště v Olšanské ulice mělo
fungovat i v pátek a o víkendu. Ředitel pražské policie Tomáš Lerch včera ve vysílání řekl, že se ten proces snaží co nejvíce
urychlit. Běžná registrace trvá okolo sedmi minut okolo 20 minut. Teď je to podle něj okolo sedmi minut. Není to ale ale
započítaná dlouhá doba dlouhá fronta, ve které teď lidé čekají i několik hodin. Kvůli tomu mrazivému počasí tu policisté spolu s
hasiči má postavili vytápěný stan, který je určený hlavně pro matky s dětmi. Policisté se ve spolupráci s pražským magistrátem
českým červeným křížem snaží různými způsoby lidem to čekání ve frontě ulehčit mají pro ně připravené. Balíčky sídlem a taky
pití, no a čekající lidé tu dnes mají taky kulturní zážitek, protože jim si sem přišli zazpívat ukrajinskou lidovou píseň. Studenti z
místní nedaleké konzervatoře na tu píseň teď můžete slyšet za mnou.

mluvčí 
Ukrajinu opustilo od začátku ruské invaze přes 1 000 000 lidí, uvádí to zpráva OSN. Během jediného týdne tak z Ukrajiny odešli
asi 2 % obyvatel. Podle úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky nemá takto masový rychlý odchod země v tomto století
obdoby. Už dřív odhadl, že boje mohou vyhnat z domovů až 4 000 000 lidí. Pojďme se na ukrajinsko polské pomezí. Teď
podívat živě je tam Barbora Maxová. Báro, dobrý den.

Tak já budu doufat, že se nám spojení s Barborou Maxovou ze zahraničí redakce České televize toho času na ukrajinsko
polském pomezí předešli podaří navázat. Chceme probrat, jaká situace přímo v této oblasti je, zdali proud uprchlíků sílí, jak je o
ně postaráno, jaké jsou možnosti, které polská strana uprchlíkům nabízí, jak jsme slyšeli, Báru Maxe, bychom se měli slyšet, tak
pokud to tak je, tak prosím, Báro, ten proud uprchlíků mířících do Polska pořád sílí, nebo jaký je vývoj.

mluvčí 
Tak polské hranice opravdu stále čelí obrovské migrační vlně. Každý den se ten počet nově příchozích běženců pohybuje
zrovna zhruba kolem sta 1000 lidí. Podle toho nejaktuálnější statistiky polského ministerstva vnitra od počátku ruské invaze na
Ukrajinu přišlo do země asi 575 000 běženců. Ty hraniční přechody se neustále opravdu ucpávají nejhorší situace tady na
nedalekém hraničním přechodu medika. Já jsem mluvila. Jednou s jednou z žen, která se přes něj právě sem do Polska
dostala, tvrdila, že svoji malou dcerou tam čekala 3 dny. Bez jídla bez možnosti se pořádně vyspat, takže ta situace je opravdu
zoufalá.

mluvčí 
Jak je předešli o lidi postaráno, mají kde bydlet mají, co jíst mají co pít počítá s dětmi.

mluvčí 
Tak ta pomoc tedy přemýšlí velice dobře organizovaná už tedy vznikla taková 2 improvizovaná uprchlická centra. Jedno leží
přímo na vlakovém nádraží, kam každý den přijíždějí evakuační vlaky zejména ze Lvova. To druhé uprchlické centrum vzniklo
tady na parkovišti nedaleko z jednoho obchodních center a OP o uprchlíky, tedy opravdu dobře postaráno mohou dostat jídlo
jsou tady vyhřívané stany, abyste mohli odpočinout, je tady zajištěna lékařská péče. Dostávají všichni zadarmo SIM karty, takže
je tady opravdu oni dobře postaráno.

mluvčí 
A kdo se o lidi stará, je to na státu, je to vojvodství, je to na městech, anebo sami Poláci přijíždí pomáhají převážejí věci,
nabízejí ubytování odvážející uprchlíky do svých domovů kamkoliv jinam vlastně?
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mluvčí 
Tak samozřejmě ta pomoc je primárně organizovaná státem a měst je už teď od oslovila polská vláda. Jednotlivá města by
řekla, kolik uprchlíků můžou přijmout, jaké zdroje budou potřebovat, aby se o ně mohli postarat, ale například Krakov řekl, že
příjmy asi 17 000 běženců, nicméně je to opravdu velká solidarita mezi obyčejnými Poláky, například ve Varšavě už teď existuje
seznam, na kterém je asi 3000 bytů od běžných obyvatel, kteří vlastně nabízejí lidem, aby se u nich ubytovali, například tedy
přemýšlet naprosto obtížné získat nějaké ubytování, protože majitelé hotelů penzionů nabízejí hotelové pokoje právě
běžencům. Samozřejmě neustále sem míří davy dobrovolníků, jak už z Polska nebo ze zahraničí, tedy hodně Čechů, kteří
přivážejí buď humanitární pomoc, anebo přímo běžencům nabízejí, aby je rozváželi dál buďto do Polska, anebo do dalších
států mají běženci své příbuzné.

mluvčí 
Nabízí Polsko uprchlíkům nějaká mimořádná pravidla pro pobyt na polském území a tedy pro ty, kteří tam chtějí zůstat a pokud
ano, tak jak dlouho to má platit, pakliže už se tak polská vláda rozhodla nějak definitivně.

mluvčí 
Tak polská vláda už několikrát avizovala, že hodlá přijmout až 1 000 000 uprchlíků, samozřejmě záleží, jak se situace bude dál
vyvíjet, protože už teď za týden jsem přišla polovina té toho množství, které vlastně chce vláda přijmout. Ta počítá s tím, že
samozřejmě budou moci zůstat zatím běžencům poskytuje zcela zdarma a zdravotní péči také dopravu samozřejmě poskytuje
peníze včera polská vláda oznámila, že všem běžencům, kteří mají dítě, takže jim bude dávat bonusy 105 EUR měsíčně.

mluvčí 
Barbora Maxová, reportérka České televize toho času na Polsko ukrajinském pomezí. Báro, děkuju na shledanou.

Veřejné vystoupení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova jeho část nabízíme.

mluvčí 
No je to takovejch je za chod činí komplexněji. Takový výzvu Rossi rozumu Lexa v Irsku, odkud tam už to ale vynasnažím se
mluví dost lužní lesy míru jsem přesvědčen zrušit Rusko, kolik má souviset, pak svět poslouchá nakolik nás slyší. I to je obtížné
říct, většinou lidé asi vědí, o co se znovu jedná, ale jsou nuceni se podřizovat velmi krutému diktátu, když budeme mluvit
otevřeně, je to moc špatné, protože už hynou lidé i vojenský personál a ještě ho drží, protože i tak vyrostou umírají ženy děti,
jak se to dělo před osmi lety, hovořil v Donbasu a není ani během naší speciální vojenské operaci vyskytly, která měla
ukrajinské tituly za cíl udrželi v jakémkoliv nebezpečí, které mohlo vyplývat závoj z Ukrajiny volného zemím sem na sraz s
přesvědčen, že se podaří něčeho dosáhnout našeho růst minimální podmínky, které přednášíme mlýn naložil jednání s
ukrajinskou stranou, jako bylo v Gomelu a ve chvíli, a to jednání pokračovat dnes opět ukrajinský tým ani našel, jak GS
zdůvodnění, aby to odložili. Samozřejmě dostali pokyny z Washingtonu, tam žádná samostatná být nemůže. Já teď nebude k
pacientům k tomu kultury smluvit detailně bodech, které jsou projednávány. Ostatně jsou známé my si nemůžeme. My
nemůžeme být nadále dovolit, aby ukrajinského území vycházel hrozba útoků na ruskou federaci, taková hrozby jsou dnešní
doktrinální dokumentech kyjevského režimu a samozřejmě je tam neúnavná snaha vstoupit do NATO lovců a něco ze zlatnictví
na to naprosto si nepřeje vyhovět nějakým tvrdým opatřením, která by upevnila naši naši bezpečnost s ní stojí jen o zvyšování
své bezpečnosti na sbor naší, ale já jsem chtěl říct něco jiného ve velkém. Zato.

mluvčí 
Situaci. No.

mluvčí 
Nejde jenom o situaci na Ukrajině.

mluvčí 
Kde tedy vzácná, což situaci.

mluvčí 
S úkoly spojené zde militarizaci denacifikaci.

mluvčí 
V noci Viktorii prohořely projevů.

mluvčí 
Nepřipuštění, aby se na tom území projevovali dubové přístupy genocidního.

mluvčí 
Možnosti se mi protože.

mluvčí 
Ukrajinci jistě by měli mít možnost sami si stanovovat svou budoucnost.

mluvčí 
Zato ale jsem.

mluvčí 
Pro není náhodou, že západ všemi prostředky uniká před reakcí na naše zcela jasné požadavky vycházející z jasných. Do.

mluvčí 
Architektury s vlastnictvím.

mluvčí 
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Na základě architektury bezpečnosti v Evropě zmiňoval jsem se o hlavním principu, který byl schválen na nejvyšší úrovni
Moravu rozsahu. Ano je právo volby spojencům. To se uznává pro každou stranu, ale přitom žádná strana nemůže zvyšovat
svou bezpečnost na úkor bezpečnosti. Jiné strany si žádná organizace nemá právo.

Prostranství činit nárok na dominující úlohou vozy na evropském prostranství. Čím se zabývá na to, že jde o zvyšování
bezpečnosti na to na úkor ruská nám říká nic jsou nedělejte, i kdyby snad ne do NATO vstoupila Ukrajina.

mluvčí 
Je to vybudit v tom, zda a ti kdo.

mluvčí 
Nebude tvořit vést za hrozbu pro bezpečnost Rus Haase, ale proč to zápas pro nás místo nás stanovuje, co prospívá naší
bezpečnosti?

mluvčí 
Prezident stejně jako shodla energii zaplatí.

mluvčí 
Američané stanovovaly Němcům, co vyhovuje jejich energetické bezpečnosti a vy vysvětlili, že Nord stream nepotřebují pro hájí
zajištěním znovu energetické bezpečnosti, protože bude dodáván PG ze z americké strany.

mluvčí 
Už loni slyšet i poté, co nám ze čtyř měst.

mluvčí 
Takže nám teď nikdo nenaslouchá, nýbrž se nám snaží vnutit naši naši pozici.

mluvčí 
Stvořena proslul sáně. Teď.

mluvčí 
Už prostě člověku přichází na mysl taková srovnání škol či s Napoleonem nebo Hitlerem, kteří si kladli za úkol podrobit si nad
Evropu takový úkol teď kladou Američané hnus.

mluvčí 
A snahu si jenom tato kontrola překrásné.

mluvčí 
Evropská unie byla vykázána do patřičných mezí. Je jich v souvislosti s Norou objemem 2.

mluvčí 
Prosto zastavili.

mluvčí 
Prostě byli donuceni. A nyní.

mluvčí 
Vlastně znal každej odtud rozhovor, když ani.

mluvčí 
Trio nevíme, když probíhají nějaké rozhovory a něco z něj požadavky ze zásadních hlavních měst.

mluvčí 
Se zdají o co je linka.

mluvčí 
Obrázek, který se postupně vytváří na světové aréně. Jako zloděj odvezl je absolutního.

mluvčí 
Dobra absolutní dobro řadu nedat rok absolutní dobro Opočno.

mluvčí 
Je samozřejmě to vtěleno.

mluvčí 
Botas na listu této.

mluvčí 
Postavy, která je zároveň scéna večer scenáristou toho akčního filmu projdu. Já jsem přesvědčen, že sáhne hysterie, pomine
naše západní partneři se vyřádí, jak říkají. Jiskru.

mluvčí 
Část nás, no zrovna pro ně u nás. No.

mluvčí 
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Budeme ochotni jednat, ovšem na základě vzájemné úcty úcty ke vzájemným zájmem ligy ač oba radši času děkuji. Kolegové
matraci upozorňuje, že probíhá od místa přímý přenos také na všech zdroje, tak zdrojích ministerstva zahraničí. Teď dávám
slovo americkému by si novináři NBC.

mluvčí 
Tak zajímá, děkuji mnoho je zde prezident přece jen a ne aj přehnaný prezident Juráček ano ale celej.

mluvčí 
Řekl, že vystoupení na západě jsou grafická.

mluvčí 
A.s. a bude moci izolovaná USA bouře Advisor.

mluvčí 
Můžete být možnost mu nějak radil.

mluvčí 
Ulic, tož to dílo Rittig popisovat.

mluvčí 
To, co dělá, nebo jak dělá prezident dějin Putin už dolů, míní uděláte nejradši na závod na základě toho, co říká západní
propaganda, díly prezident Putin v posledních týdnech mnohokrát.

mluvčí 
Z hodnoty zlobil a Asijců.

Rozvinutí za tvoření.

mluvčí 
Vykládal naši pozici znovu, která je na norském ruského vedení. Sám vypracovává se v plném souladu se pravomocemi
prezidenta Ruské federace a takových struktur, jako je ministerstvo zahraničí ministerstvo obrany a speciální služby.

mluvčí 
Robot pro doprovodit na.

mluvčí 
Stejně jako zastupitelské orgány v Bohemce dělá v každodenním.

mluvčí 
Řekl již nic.

mluvčí 
V rámci a kauzu denně probíhají zasedání zjistil stálý členů. Bezpečnostní rady Ruska. Takovýmhle způsobem se to dělá.

mluvčí 
S námi na svěření York.

mluvčí 
Máme ve Vegas Minnesota New York což.

mluvčí 
Jinak kvestor kila podaří spadlo.

mluvčí 
Počkejte, prosím počkejte prosím.

mluvčí 
Proto za dovede to.

mluvčí 
Obíhat církve.

mluvčí 
Máme 2 dotazy omlouvám se.

mluvčí 
Kirk marnost proslaveném moc.

mluvčí 
Dobře dáváme možnost.

mluvčí 
Taky děkuju Kate až desítky.

mluvčí 
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Ale Rusko a Amerika.

Rusům ještě nedochází, jak na ně sankce dopadnou. V televizi vidí virtuální realitu, slovo válka je zakázané, říká
expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Vít Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:43 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Na Ukrajině pokračuje Putinova válka. V Rusku ale bombardování a ostřelování ukrajinských škol a domů tímto slovem
označovat nemohou. „Ona ta informace ale dříve či později prosákne. Je strašně náročné to držet,” říká v rozhovoru pro Deník
N Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z Katedry východoevropských a ruských studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co vidí a slyší Rusové, když zapnou televizi?
Jak vnímají Rusové nepřiznanou válku na Ukrajině?
Jak dopadnou západní sankce na ruskou společnost?

Ví Rusové, že jsou ve válce s Ukrajinou?

To je jednoduchá otázka, kterou není lehké zodpovědět. Vědí to, zároveň jim ale média říkají, že ve válce nejsou, že jde o
speciální operaci. Část Rusů je tomu ochotná věřit a opakuje věty o operaci s cílem odstranit z Ukrajiny nacisty, fašisty a nevím
koho ještě, matlají to všechno dohromady. Většina Rusů si ale musí být vědoma toho, že když dochází k bombardování, válka
to je.

Musíme si ale uvědomit, že informační prostředí v Rusku je výrazně cenzurováno, jede tam natvrdo válečná cenzura. I když ví,
že je to válka, přísun informací je výrazně omezený. A dozvídají se, že ztráty jsou minimální, že zatímco likvidují nacisty, ruští
vojáci umírají v jednotlivcích. A že se nedotknou civilního obyvatelstva.

To mě vede k otázce, co vidí Rus nebo Ruska, když teď zapnou televizi?

Vidí to, že ruská armáda [lock]bez problému statečně postupuje, že na ni střílejí zlí banderovci z civilních budov, čemuž se
brání. Tak vysvětlují zásahy civilních budov – že v nich byli schovaní ukrajinští vojáci. A že ti používají běžné lidi, civilisty, jako
lidské štíty. Zprávy o tom, jak jedou osvobodit Ukrajinu od banderovců, od lidí, kteří se jí zmocnili. Tohle tam jedou od rána do
večera. Je to taková virtuální realita.

Jak říkáte, státní média šíří propagandu, podle těch se na Ukrajině osvobozuje. Dá se tedy říct, že se Putinův režim snaží před
Rusy, svými občany, utajit, že je jejich země ve válce? I když ti by to asi opravdu měli vědět?

Přesně tak to je. Slovo válka je dokonce v Rusku zakázané. Pokud by někdo chtěl čirou náhodou informovat jinak než skrz
ministerstvo obrany, už se chystá paragraf, podle kterého vědomě „lživá informace“ o vojenských operacích ruské armády
může znamenat až 15 let za mřížemi.

Dá se to k něčemu přirovnat? Je takový postup, tedy napadení a jeho utajování před vlastními lidmi, v Rusku běžný?

Tahle operace fakt běžná není. Spustit se sto třicetitisícovou armádou válku v sousední zemi a po šesti dnech, i když ty zprávy
jsou z ukrajinské strany, která taky logicky používá propagandu, mít možná šest tisíc mrtvých, rozmlácenou bojovou techniku,
to není normální ani běžné.

Jde mi o to lhaní vlastním občanům, že nejsou ve válce. Jestli to bylo podobné, když byl například anektovaný Krym.

Krym byl přiznaný až ve chvíli, kdy bylo jasné, že se to povedlo. Vladimir Putin ještě ve chvíli, kdy se tam tehdy vojska
rozmisťovala, tvrdil, že to nejsou ruští vojáci, ale místní domobrana. Že to vybavení se dá koupit v jakémkoliv obchodě s
vojenským materiálem. Nepřiznávali to. Stejně tak nepřiznávali, že by ruská armáda byla na Donbase, vymlouvali se, že jejich
výsadkáři zabloudili, raketové útoky přisuzovali Ukrajincům, i když bylo jasné, že to oni být nemohli. Informacemi v Rusku
opravdu šetří a zkreslují je.

Šířit informace o válce v Rusku se teď snaží i lidé mimo něj, například protiválečnými recenzemi na Google Maps, hackeři
napadají státní televizi a ruské státní weby. Má tohle smysl? Může to skutečně pravdu mezi Rusy a Rusky rozšířit?

Je to asi to jediné, co se dělat dá. Nenapadá mě, jak jinak tu informaci k lidem dostat. Státní televize vám pravdu neodvysílá,
dnes se uzavřelo Echo Moskvy, byly zablokované stránky Dožď, jediné opoziční televize. Novaja Gazeta byla důrazně
upozorněna, že pokud bude psát o speciální operaci jako o válce, bude její stránka uzavřena taky. Takže moc jiných možností,
jak tu zprávu šířit, nemáte.

Ona ta informace ale dříve či později prosákne. Je strašně náročné to držet, je tam snaha dostat se k reálnější informaci, pro
masového diváka je ale samozřejmě důležité, co vysílá televize. A ta vysílá oslavné tirády o tom, jak ruská armáda statečně
postupuje a denacifikuje.

Vedoucí nezávislého sociologického centra Levada Děnis Volkov Radiožurnálu řekl, že dvě třetiny ruské populace mají za
hlavní zdroj informací právě televizi. Většina Ruska tedy konzumuje zprávy z televize. Znamená to ale, že jim i věří?

Ano, většinou ano. Televize jim to dokáže podat tak, že je pro ně důvěryhodná.
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Jiná věc je, jak se ruská společnost bude na tu válku tvářit. Šest tisíc mrtvých vojáků je sice strašné číslo, ale v poměru k ruské
armádě je to relativně málo, tedy v tom smyslu, že se to dá ještě ututlat. Jakmile vám ale ztráty narostou na desetitisíce, už se
to tutlá hodně těžko.

A oni teď vedou a povedou válku ve městech, to bude ještě masakr. Tohle může být pro propagandu problém. Na druhou
stranu mají s popíráním a ohýbáním reality dost zkušeností, takže se sice zdá, že to zvládnou ulhat, ale bude to obtížnější.

A dělají i chyby. Se sankcemi rozjeli výrazněji linku o tom, že Ukrajina ostřelovala „Doněckou a Luhanskou republiku“. Pobíhala
tam žena a tvrdila, že jí Ukrajinci všechno rozstříleli a rozbili. Na zahradě, kterou jsme viděli, ale kromě standardního
sovětského bordýlku nebylo rozbitého nic. Dokonce tam byly plné, neporušené skleněné tabulky.

A kdyby se ruská státní televize najednou změnila v ČT24, kdyby jednoduše začala pravdivě informovat, držet se ověřených
faktů, dá se odhadnout, jaká by byla reakce? Postavili by se Rusové své vládě a Putinovi?

Je těžké to odhadovat, protože teď nejde zveřejnit ani pořádný průzkum veřejného mínění, který by zjišťoval, jak se lidé k válce
staví. Pak nejde zjistit, jak to reálně je.

Asi by se lidé naštvali, možná by vyšli do ulic, ale v současnosti to moc nevidím. Moji známí a kamarádi z Ruska se k válce staví
buď vlažně, někteří vyloženě odmítavě, ale zaznamenal jsem hlasy, že to špatně chápeme. Že to bylo nutné, protože už nebylo
možné dál trpět, jak Ukrajinci ostřelují pokojné obyvatele samozvaných republik. A že Vladimir Putin udělal správně. I to slyším
od svých známých. Vzdělaných lidí, nejsou to žádní tupci. Akorát víte, že o tomhle se s nimi prostě radši nebudete bavit.

Je pravda, že moje známá, plně informovaná a schopná velmi kriticky uvažovat, mluvila o tom, že po chvíli sledování ruské
státní televize cítila, že se jí v hlavě rodí myšlenka, že je to všechno možná trošku jinak. I když samozřejmě věděla, že to tak
není. Že to ta televize dělá opravdu šikovně. Pochopil jsem z toho, že je vlastně těžké tomu vzdorovat.

Je. A musíte být odhodlaný tomu vzdorovat, musíte to dělat vědomě. A většina Rusů nemá důvod to sledovat se vzdorem.
Prostě na ně byly uvaleny sankce, protože Západ nechce, aby Rusko vzkvétalo, a oni se přitom snaží jen zachránit lidi v
„Luhanské a Doněcké republice“, kteří jsou tam denně bombardováni. A samozřejmě neřeknou, že separatisti střílejí z
obytných budov, používají sídliště jako stanoviště pro dělostřelectvo a podobné fóry.

I běžní Rusové a Rusky válku každopádně pocítí, západní sankce budou mít vliv na kvalitu jejich života. Víme, jak přesně na ně
sankce dopadnou?

Nedá se přesně říct ani to, jak dopadnou na nás. Máme zprávy o tom, že moskevské restaurace vaří už jen z ruských potravin.
Ustane dovoz zboží. Dá se očekávat vysoká inflace, odhady se pohybují okolo patnácti až dvaceti procent.

A to je ten prvotní šok, který je citelný, to ale spadne zase dolů a někde se to ustálí. Pak jsou tu ještě dlouhodobé vlivy. V tuhle
chvíli třeba extrémně zdražil plyn, vyskočil až na devítinásobek původní ceny. Pro Rusy bude nepříjemné, že nebudou moci
převádět peníze do zahraničí, Putin zakázal vývoz peněz. Stát nebude vyplácet procenta z úroků, to je faktický krach, technický
bankrot.

Dá se předpokládat, že v Rusku zdraží zboží?

Ano, stoprocentně. A rubl bude bezcenný.

Jak zareagují už tak chudí Rusové na to, že budou ještě chudší?

Část je naštvaná, část je schopná říkat, že to vydrží, protože tady jde o princip. Nejsem ale schopný kvantifikovat, jak moc
reprezentativní výsek to je, jsou to spíš reakce z médií a sociálních sítí. Jak jsem říkal, průzkumy veřejného mínění v tuhle chvíli
budou bezcenné. Těžko teď někdo může vydat, že třeba 60 procent lidí je proti válce a jejím důsledkům. To by byl jeho konec a
čekalo by ho těch 15 let vězení.

A myslím si, že to Rusům ještě tolik nedochází. Část z nich taky vymýšlí, jak se dostat z Ruska. Když jste třeba programátor,
nechcete pracovat v Rusku, kde jste si za svůj plat skvěle žili, a najednou vám s propadem rublu ubyla v podstatě půlka
výplaty. Tihle specialisti koukají na to, jak z Ruska vypadnout.

Nejvíc to postihne samozřejmě ty, kteří byli zvyklí cestovat do zahraničí, dopřávat si lepší věci. Reakci společnosti ale neznáme,
buď se naštve a půjde proti vládě, nebo naopak udělá klasickou kruhovou obranu. Semknou se.

I v kombinaci s propagandou, která jim řekne, že je za tím zlý Západ.

Přesně tak. Ale to může fungovat jen nějakou dobu.

Kdyby se Putinovi nechtěla postavit široká veřejnost, existuje šance, že se ho budou chtít zbavit oligarchové? Zaznamenal jsem
i zprávy, že ti se Putina a jeho režimu bojí nejvíc, může je totiž zmanipulovaným soudy připravit o peníze i svobodu.

Jedna věc je, jestli by se ho rádi zbavili a byli by radši, kdyby místo něj vládl někdo jiný. Druhá věc je, jestli toho jsou schopní.
Myslím si, že toho schopní nejsou. Když jsem viděl Putina, jak sedí s ministry a má je na distanci šesti metrů, tam není možnost.
Evidentně je odstraněný od všech, aby na něj nikdo nemohl.

Možná se toho odstranění opravdu bojí. Jak moc se Rusové bojí Putina?

Zatím moc ne, spíš ho uznávají jako toho, kdo se dokázal postavit Západu. Teď mluvím tedy o nějakém průměrném, běžném
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Rusovi.

Je pravda, že Putinova popularita prudce rostla, když se pustil do ozbrojeného konfliktu, například v případě anexe Krymu v
roce 2014. Dá se tedy říct, že Rusové chtějí silného vůdce, který válčí se světem, chrání je?

Samozřejmě chtějí. Imponuje jim to. Do značné míry mu to dlouho vycházelo. Proto je teď tak nervózní, že se to zadrhává.
Protože se ta perspektiva, že tam přijedou a všichni je budou vítat květinami, nenaplnila.

V tuto chvíli je teda asi dost nervózní.

Je. Potřeboval by úspěch, dobít velké město, ideálně Kyjev. A chytit Zelenského. A tak je nervní.

Uvidíme, co pro nás ta jeho nervozita bude znamenat. Jestli nepřeroste v nějaký nepříjemný krok.

Uvidíme. To nevíme.

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 11:51 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Tak tolik tedy část veřejného vystoupení ruského ministra zahraničích věcí Sergeje Lavrova krátký komentář ve studiu ČT24.
Od těch vojenský výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ještě
jednou. Dobrý den. Jsme slyšeli Sergeje Lavrova kterak říká, že Evropa vlastně odsunuta na druhou kolej, že Amerika si chce
Evropu podrobit. Tak, kdo vlastně tu Evropu odsunul druhý přehlíží.

mluvčí 
Mě to nepřekvapuje, ale rétorika přitom rétorika, kterou slyšíme o ruská dlouhé roky. Těžko soudit, do jaké míry skutečně
Rusko věří nebo do jaké míry té pouze nějaká jako protestní rétorika. Nicméně Rusko má pocit, že NATO jako takové
organizace podřízená spojem státům Evropská unie v podstatě existuje tzn. že státy jsou řízeny také Evropa na Spojené státy.
A tohle vlastně nějaké prodloužení jako pokračování té Africe.

mluvčí 
To je možná ale důležitá. Ta premisa, kterou jste řekl, těžko říct, jestli tomu opravdu věří, nebo jestli jsou to jenom slova i na to
odpověď, tedy opravdu opravdu tomu věří, anebo jsou to slova, která míří, na koho vlastně?

mluvčí 
Já jsem zdroj zdráhám na to odpovíte, protože nemluvím rusky než zeptal, zda Rusko z mého pohledu by nepřekvapilo, kdyby
tomu skutečně věřili, protože státníci státy jsou schopny se přesvědčit i o věcech, které třeba nám můžou zdát jako úplně
nereálné.

mluvčí 
Ještě několik důležitých sdělení, které Sergej Lavrov udělal, ale nikoliv nových sdělení. Pokud jde o začátek toho vystoupení
konta mluvil o tom, že umírají ženy děti teď během konfliktu jako před osmi lety na Donbasu?

To je popis situace nebo opět ruská propaganda.

mluvčí 
Upřímně těžko říct pro mě tuhle chvíli, tak ono to je pravda, akorát nezmiňuje, kdo je zabíjí, ale myslím, že to je nějaká snaha
znovu navázat nějakou iniciativu strany ruská i v našem prostoru nabídnout jejich pohled, byť si myslím, že od té chvíle to
nemůže být úplně úspěšné.

mluvčí 
Neustálá touha vstupu do Severoatlantické aliance na straně Ukrajiny opět opakovaný argument. Opětovně na něj říct, že
otevřené dveře Severoatlantická sice zůstaly každému, kdo chce.

mluvčí 
No, tak to je o naší ambici a přímo tu chvíli si myslím, že tak ta otázka není ani tak na evropské alianci jako na Ukrajině.

mluvčí 
Poslední věc, opakovaný argument, bezpečnost někoho nemůže být zajišťována na úkor bezpečnosti druhé opět opakovaný
argument má to vyplývat z mezinárodních dohod, vyplývá nebo nevyplývá, jaký tento argument je platný ze strany Ruska.

mluvčí 
Myslím, že o obecné rovině vyplývá, že zemře problém je ten, že svoji bezpečnost veřejné zájmy státy definují sami a nemusí
existovat nějaké ústřední bod, kde se všechny strany shodnou, že tedy nyní našli ten bod, kde bezpečnost není ani na úkor
jedné se stal.

mluvčí 
Vojtěch Bahenský fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ještě jednou a opět prozatím děkuju, na shledanou.
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mluvčí 
A Zuzanou.

mluvčí 
A připojujeme se tentokrát my vysíláme celý den odsud slovenská se přechodu Vyšné německé tedy Slovensko ukrajinské
hranice. Uvádění je tady. Odpovídá tomu, co se odehrává v zahraničí tzn. na ukrajinské straně stále sem proudí setrvalý proud
uprchlíků, přidám čísla aktuální čísla, která přišla od slovenské policie za posledních 24 hodin. To číslo celkové od začátku
konfliktu už se blíží 80 000 je to něco přes 72 000 a o v těch uplynulých 24 hodinách překročilo slovenskou hranici Ukrajiny 12
000 lidí, konkrétně tady na přechodu Vyšné německé je to 7000 lidí, jsou to vysoká čísla. Na druhou stranu mnoho
humanitárních organizací i o tomto proudu říkají, že to je klid před bouří, že to, co se bude valit z Ukrajiny za uprchlickou vlnu,
že se bude počítat řádu milionů. Mimochodem ten 1 000 000 byl právě překročený těch uplynulých 24 hodinách, kdo sem jede,
kdo kontroluje to, jak SOU slovenské úřady a vůbec toto místo připravené na příval uprchlíků z Ukrajiny na lidi, kteří tady budou
hledat bezpečí, kteří budou utíkat představit před ruskou agresí. Přicházejí sem různí představitelé slovenské vlády, mezi nimi
například hlavní hygienik Slovenské republiky. Jan Micka stravu teď vítám v živém vysílání ČT24 mimořádně proto jsme
dovolené jiného hosta. Díky jste si našel čas.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Hlavní výzva vašeho pohledu?

mluvčí 
Tak samozřejmě z mého pohledu je ta výzva, co se týká hygienické služby monitorování epidemiologické situace je a
zabezpečení a tyto záležitosti. Včera jsme měli možnost návštěvy za chyby tam rozuměno hraniční. Přechod Bubla dneska jsme
byli s obránci až na okresním úřadě a v současnosti nachází a my rady v tomto vchodě, když se německé moji pohledů
samozřejmě překvapen, že všecky složky snaží dobýt maximum. Samozřejmé některé věcí se ještě budou vylaďovat a
koordinovat. Dnes však musíme my se na to, že toto je pravděpodobně Iva úvod a ty buď já sám poněkud Jinoch u nás já
musíme nachystat na to, že ale ta ten počet prostě vzpomínali, může být od někoho od podstatně vyšší a můžu vycházet ľudia
logo vážnějším stavu, takže nás svou úlohu jednal v zájmu poskytnout maximální součinnost a budeme vědět a zkoordinovat
jednotlivé složky tak, aby to bylo efektivní.

mluvčí 
Jakoby se zdálo, že s odcházejícím Omikron doufá mezi odcházejícím a zatím se rýsující další další variantou koronaviru.
Nastupuje mnohem vážnější riziko, a to je to je válka v Evropě. Jak moc tyhle věci se překrývají, jak tohle je problém ze strany
slovenských?

mluvčí 
No, bohužel máte pravdu, že skončila ještě pandemie, stále máme mimořádné situaci na Slovensku, co se týká pandemie. A
mezitím bohužel prošla další mimořádné situaci, a to od místa na Ukrajině. Většinou je závažná, je to složky, téměř tedy Kathy
mimořádných situací já je, jak se vám náraz a pravděpodobně toto je taky stát, že ještě neskončila pádem. Já určitě opatrně
stále. Máme nastavené horcí doufáme, že ta situace já jsem buď zlepšovat. Mezitím prošla další vážné situaci vojna. Zahrady
jsou jen čekat několik 1000, budí vás přechod a mísa budeme snažit tento dům pomoct, budeme vědět.

mluvčí 
Vy jste to naznačil, připravujete se na to, že ta situace bude mnohem horší než než právě teď?

mluvčí 
Samozřejmé já situaci samo, že znám řekl lepší je být připraveny a po tom nějakým způsobem o oslňovat nedostatky tak či tak
tlačí, tak ta situace vážná aj Teraz a akce k tomu, protože já, jaké epidemiologické záležitosti, co se týká infekčních ochraně,
tak bude muset řešit tuto problematiku.

mluvčí 
Arnika díky za váš čas díky, ať se daří a říká se jmenuje domluveného jiného, stál asi se posuneme okus dál, protože
samozřejmě hlavní hygienik na sebe poutá mediální pozornost a tím hostem je Martin Zeman muž, který tady byl jako jeden z
prvních, pokud samozřejmě nebudu počítat ukrajinské uprchlíky muž, který tady pomáhal vlastně zbudovat to, co tady okolo
sebe vidíme to muž, který nás teď tím provede tím, že můžeme zastavit, no jsme už tady máme dostatek prostoru, když se tady
byl poprvé v historii Izraele lidé.

mluvčí 
Poprvé to bylo. Já to pověděl čtrnácté hodině, jsme čekali na příchod pana ministra a vnitra vaz to byly moje prve. Zážitky na
život vidět jako toto běhá on bylo to velmi klidné pomalé, avšak po těchto hodinách jsme čekat ten prý chod dokola, jak jsme
vyjeli na té hranici asi nechat zranit Land babičky s dětmi to volit samotné maminky s dětmi neohrozí Česku finále vlastně musí
mezi musíme ochránit tuto skupinu, ale tady jsem dostal tu vlastně samozřejmě mě viděla ty prostě rozmýšlel až 8 a začal
mobilizovat, kam na to kolegů přednost trestného radost ze Sebranic, abysme rychle poslal nějaký stát aspoň aspoň něco
Plzeň 2 ten teplý čaj bolelo, když tu charita na 6, která už už to opravdu začala jsem, že čím chce dožít v těle před uvidíme, teda
už jako to je už se konečně došlo, je to vila ve vodě vyrazit pro nikoho dobrovolníků, ale bez těch dobrovolníků, abyste charity
bysme to jsme to nemohli dokázat sám jako špatná zpráva. To fakt, že je to, je to společná práce českých spolu.

mluvčí 
Hodně mluvilo o tom, že v těch prvních dnech hodinách přinejmenším to bylo právě na těch na na dobrovolných lidé, kteří
přicházejí pomocnicí. Ano, že, že to bylo nám na na charita na dalších věcech, jak moc dlouho trvalo vlastně nastartovat ten
státní aparát. Funguje to tak, že většinou trvá delší dobu než, než se to dá všechno době.
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mluvčí 
Ano. A tohoto trhu, tak my jsme se mobil začne už byl za rychlo, jenže mě bolí to navíc nebyly to nastane myslím, že potřebuje
součást, takže to jsme vnímali často slyšet putovaly nic teda to jsme mohli čekat na nějaké daně povolení je Hore vládě, ale oni
tak já už putoval řidič zastavil mobilizovat atd. já může podařit asi do teď do 48 hodin. My jsme začali budovat v prvé strany už
po tomto v tomto stanovém městečku, které za ně dostaneme, tak bylo to mohlo to být rychle, že ale fakt, že jsme dali velkou
velmi velkou výhodu a ona pomohlo, že ten první nával voliči babičky s dětmi, které má litých rodinných příslušníků all, který tu
čekali. Takže fakt oni vám presu ještě hranice a některých zakazovali dál a šli dělali z něj trvali jsme, až to Kotyk kapacit na na
na rychle trestaní, ale ona jako tak registr někoho jiného čárek to nepostačovalo těch dopadů lidských stanou dětmi věděli
uchýlí i fakt do toho tepla, tak ten nějaký teplý čaj. A odvoz reálně jsme takto a potom následně za to rozšiřovalo. Hodin začaly
rychle zažili žáci dvacátých a o čem jsou lidi ztratí kraj atd. to už vnímali i tedy vnímali tu dopravu. Zabezpečení mají
zabezpečené ubytováni a tady jsme museli mobilizace autobusy, takže totiž ale ono to fakt velmi rychle teda to už ale náš web
už musím být vlastně vypadá na velký nával až ke dni.

mluvčí 
Teď vidíme další vlnu lidí, kteří přicházejí ukrajinské strany. Vidíme, že vojáci a další dobrovolníci pomáhají se s bagáží, kterou,
kterou si přivezli je, jak to probíhá, je, přicházejí lidé v určitých vlnách nebo přicházejí prakticky permanentně. Je to tak podle
toho, jestli Ukrajinci pro lustru nějakou skupinu potom pustí, jak to, jak to funguje.

mluvčí 
Ve velké vysoké my jsme viděli jako to tam funguje, takže to jenom zdát čilo stoper nebo práce mě vjemy, no mě vyměnili mi, co
máme očekávat grafika včera druhé ráno srazu v Press photo zraní sousedi se lodí a tras to musí býti připravených, řekněme,
ubytování ubytovat jih a kapacity stanou se podle rychle nějaké nějaké další věc, jako když tuto situaci, tak toto je toto je na
této situaci lékař je, že mně je několik lodí, tedy možné očekávat, jsou to odhady, hovoří se o desetitisíce sta tisícových číslech.
My my se teda zatím čísla vypravujeme postupně postupně, takže musím stále připravený se to stále dostatečný počet lodí a
taky to dostatečný počet lidí na telefonu.

mluvčí 
Ne to, že nevíte si myslel nejste v kontaktu s ukrajinskou stranou na daně?

mluvčí 
Je ne, já osobně nic jenom jámy, co by nám to pomohlo, máme tu lékárnu pomoc Tora je plastika, která spodina ukrajinskou
demokratickou stranu, tak už jsme s nimi dohodnutý počet dětí na druhé straně, prosím, opozice, zákon tam Jizera kolků, tam je
lodi, ale co druhá věc toho využila míře. Kecám prý ten člověk, který ho vítáme kohokoliv dělat druhé, pověz nám, koho jsi
čekal nebo 1 moje maminka tečoval divit hodin v radě, tak to víme, že to udělal čas teď brýle brýle a bílé lodi, ale říkat včera od
60 lodi. Potom zase druhá paní, co když se pak čekala půl hodiny trvalo let 30 minut trestu celo hranic ukrajinsko slovenskou
stranu, takže je to je to věc, měl měl čekatele nová ani oni ty afghánské hranici sami viděl kolku jim tam tedy tvrdě.

mluvčí 
Objevily informace i včera na českých sociálních sítích dokonce na ukrajinské straně musí lidé platit úplatky na to, aby překročil
hranice, máte informace, dostáváte ty podobné zprávy o těch lidí, se kterými mluvíte?

mluvčí 
Já osobně, ale tyto sumy z jsou tu jsou tu a tam to proběhlo krajské zájmy. Máme jakoukoliv možnost ochrany, bohužel je to
smutné, že vlastně o těchto lodí fakt takové, jaké situaci, že někdo na to srdce brát od nich peníze, to bylo na prvé dny, tak si
curry se počet, tak si krizi Italy z toho 100 500 EUR za cestu, která trvá 40 minut na osobu. Ano Michalovi na stanici.

mluvčí 
Pojďme, pojďme popsat tady tady vlastně v těch prvních dnech byly tyhle stany, které tady vidíme teď před sebou kamera
kamera jim právě teď míří, tak byly byly podél té cesty. Tohle byla jedna z těch věcí, kterou vlastně změnili, zprůchodnili tady
ten ten hraniční přechod ano.

mluvčí 
Tak to taky jsme přišli ti méně viděli článku logisticky měli jsme nějakého architekta na pomoc, tak jsme stále každý, co když asi
posté stane. My jsme prostě situ stává stále pomáhají John následně, ať už to bylo zaplněné. Jsme to museli celé logisticky
změnit, aby to bylo bezpečné a ten přechod Nováka na této cestě cestě viděli prej jen tak nechat osobní motorová vozidla, je to
aj té vaší chod jsou, takže museli jsme to oddělit z bezpečnosti, takže v této části na na vzniku fakt to bylo fantastická věc. Já
jsem řekl, asi nedělo ty šaty 1 se second hand vlastně myslím, že Michalo věc, vyložily si to šaty postavili, je to tendr. Sad ji
považovali to připravili to je to zadarmo lodi je to úplně je to fantastická věc, že za pár hodin to se takto lodě mobilizovali tady
tato komise to začali nosit na tohoto byla možnost někdy zaraženě, takto toto už máme už naplněnosti fakt, ale je to super levný
věci, tak teď je tam říkají tomu divit hodina té druhé straně, možná si sbalila, co mohla teď čekala pak z nějakého města, je v
jedný tašky sbalené řekl klid, to je první zázrak, že tomu, že nás prostě dětičky si dávaly šaty, jako jedlo tu tu jsou jich poslali
fakturu či drogerii hygienické potřeby oblečení je v majetku i po pomoc Radom následného postupu všech staveb na
Slovensku, ale o ně.

mluvčí 
Jak trvalo vlastně teď jsme dokonce bankomat, že tady je takže postupně se tady začíná budovat infrastrukturu. Vy jste říkal,
jste vlastně zaváděli elektřinu tady na začátku byl jenom agregáty Art.

mluvčí 
Takto naznak pes ječet na rychlejší způsob, jestli ten agregát, takže je to hlučné efektivně, tak jsme vlastně hned začali
spolupracovat zásadně s elektrárnami, které fakt musím pochválit. My jsme jich o 10 ráno oslavili. Včera ale veřejně večerům,
večerům a o šesté večer. My jsme dobrými k tomuto stopu, tak tam vol nový stop elektrický opět vykopala díra za tou upevněny
na těch tykadel, živý kabel jsme následně mohli už místa prý pak ať od péče tyto agregáty.

mluvčí 
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Popište, co se vlastně přijdou, přijdou uprchlíci, kteří se dostali přes hranici jsou v bezpečí, na koho narazí první, jak jak, jak
zajistíte, že například nenarazí na někoho s nimi s nimi nemá úplně ty nejlepší úmysly jsou tady ženy děti a nominovat vlastně
nejzranitelnější skupiny obyvatel.

mluvčí 
Tak jako názor, že pokud si nevšimli, ani vás mě posily za čáru, je tam celá zóna, tam dostanu ven tý tory prý tu namítal svojí
lodí. Vás dobrovolníků, ale organizaci už které následně zabezpečil ten servis servis prvého kontaktu a potom následně
ubytovaní rozvoz máme v uvedených dopravců čistá ne naše autobusy, anebo dokonce aktivně to samostatně individualit.
Člověk, který vlastně chce zoo vrať do auta někoho vozy se zaregistrovat legitimovat, a tak dělali ten člověk je, takže do něj
někdo z ulice si stojí kartonový pár jenom co do začátku toto, tak to bylo samozřejmé, řekl, ale nicméně mohli takto právně, už
je to hned, že to v zásadě a následně rychlost tedy, aby se zabránilo nějakým únosům udělám to obchodování s lidmi ateismus,
je fakt opatrný a chránit ohrožené skupiny.

mluvčí 
Takže přejdou někdo zkontaktuje, oni potom přijde dál viděl jsem, takže tady stojí koneckonců jeden z autobusu stojí tady ty
autobusy dopravují na autobusové stanice a vlaková nádraží.

mluvčí 
A ještě na ubytování vlastně a my ho znám ty lodě teprve stanoven seznam ubytovacích zavádění či státních či hotelů. Vlasy
ale o něco klesl z osob Topol nutně a pak následně ke toho člověka rýmu, tak se úkol jistě jako teď o státní jednu noc ale
postupuje dělali matic Věra například musíme už jsou trvale ve města, které jsou ochotné obrátí někoho zasedat Coman, a tak
dělali, takže na ně je to je to prý denně, tak potom tyto autobusy čekali Maďaři kódy na doktory redaktory autobus někam mi je
momentálně my už ve všecky možné autobusové společnosti, které to jsou či státu a vesnic, a tak dál, jestli jsou stráž.

Jsou v soukromých dopracoval hasiči jsou atd. takže, že každý k tomu, že tam za oponu krajů vlastně fakt zadarmo pomoc prý
tu rozhlas zadlužit.

mluvčí 
Mohli jsme té mašinérie, která se rozběhla, je tohle, řekněme, škálovatelné jste připraveni na to, protože se mluví o tom, že už
jsme se opravdu dají statisíce lidí do pohybu. Část toho určitě bude mířit samozřejmě na Slovensko, když když ne ta největší
jste připraveni na to, že tady nebudou chodit tisíce lidí denně možná desetitisíce?

mluvčí 
Já to v bráně zase tam už se krizový štáb, který je v brance na pár kilometrů odjel a už tady je však je to téma se už pohybuju,
tady jsou tady velkokapacitní ubytovaní, když se autobuse spolu s ním musel být fakt pohotovostí, že krása to začne valit,
musím nutný to toto bez toho ředitele dočasné, ale stejně je, že například na vodě bývá to jen tak řekl, je to velká zima, aby ti ty
mladý dětičky, a tak, ale samozřejmě každý člověk, aby se mohl v ohradě a čekat nastane ten odvoz ale následnou přepravu. A
musíme být řešeny také velkokapacitní města po celém Slovensku. To auto esa mobilizují fakt. Já si myslím, že doufám, že se
to české akce to straně jsou samozřejmě takto prve hladkou v pořádku.

mluvčí 
Přesně tak. Doufejme, že všechny tyto přípravy budou přípravy na to zákon nenastane, když z toho, co slyšíme z té druhé
strany hranice to tak zdaleka nevypadá. To.

mluvčí 
Že prostě tak jako hovory já jsem na začátku telefonáty podtrhuje stát trati toto jasného řeckým ano potřebujeme mračit je tu,
ať ani využito, jako potrvá to, ale čekat na to ještě později, tak to je operativně v noci rychlost a postavit stát, že se tam denně
za to pochází a jsme připravený jako teď o něm četl postavit, ale prosím Kuric.

mluvčí 
Říká Martin Zeman. Díky za to, co děláte hodně sil. Přejeme.

mluvčí 
Jako pěkně, díky takže.

mluvčí 
My samozřejmě sledujeme, jaká bude tady situace vidíme, že ten proud uprchlíků z Ukrajiny stále neustává, dá se, dá se
očekávat, že opět tady budou tisíce lidí, kteří dnes v průběhu dneška překročí hranici směrem z Ukrajiny dál do Evropy.

mluvčí 
Ten proud informací, které nabízíme ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky samozřejmě velmi široký, jak situaci na ukrajinsko
slovenské k.s. v polském území situace uprchlíků teď Michal Kubal o tom velmi podobně mluvil, tak pochopitelně nabízíme
informace, které přicházejí přímo z Ukrajiny z míst, kde se bojuje. Je to opravdu celá široká řada novinářů, které informace
nejenom do České republiky pochopitelně posílají právě práci novinářů v konfliktu budeme ve studiu ČT24 mluvit právě teď,
protože na začátku ruského útoku na Ukrajinu se v zemi nacházelo hned několik českých novinářů. Jedním z tuzemských médií,
které situaci na místě sledovalo, byl i týdeník Respekt jeho šéfredaktor Erik Tabery u nás ve vysílání, dobrý den. Dobrý den.
Zástupce šéfredaktora Ondřej Kundra. Dobrý den. Vítám také ve studiu ČT24. Hezký den. Byl jste byl, jestli se dobře pochopil
Záporoží, což je, řekněme, jihovýchod, Ukrajiny, jste tam byl v momentě začátku okupaci okupace v tu chvíli chce člověk ve vás
pryč nebo novinář ve vás zůstat a informovat.

mluvčí 
To má každý jako individuálně tuhletu míru nastavenou, jestli se ptáte, jako osobně mě, tak já jsem měl v sobě oba 2 pocity. Já
nejsem žádný jako klasický válečný zpravodaj. Pro mě tohle to byla poměrně jako nová chvíle na Ukrajinu se snažím nějak jako
víc specializovat respektovaní víc píše, my jsme mimochodem byly už měsíc předtím, než začala válka. Ten článek tenkrát
jmenoval čekání na válku na téhle té samotné chvíli. Tak když slyšíte, že tam okus dál dopadají nějaké bomby nějaké střely
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není úplně jasné, na co jsou zamířeny, jak intenzivní, jak velké to bude, když se pak posunujete dál a je to intenzivnější, tak tak
jako nějaké obavy člověk má zároveň samozřejmě, a to je to klíčové, tak je to naše práce jsme novináři, a to nejdůležitější je
přinášet nějaké informace přímo z místa přinášet zajímavé ověřené informace psát silné příběhy a zprostředkovávat to
českému publiku, protože tahle ta válka na Ukrajině není žádná vzdálená válka, to je evropský konflikt. Týká se to velmi
bytostně přímo České republiky.

mluvčí 
Proč zrovna Záporoží nebo byla mezi stávka mezi zastávka na cestě ještě kus níž k moři do přístavu mariupol. Tam je Topol
Brňan možná.

mluvčí 
No, my jsme chtěli známého Mariupolu a měl jsme tak promyšlené, že uděláme velkou reportáž nejenom z Mariupolu, ale i
několika vesnic v okolí Mariupolu, protože tohle to se nabízelo, že při té možné válce to bude jeden z hlavních cílů Vladimíra
Putina, což se dneska ukazuje, že to tak je bylo akorát jsme chtěli ráno věc v 5 hodin do Mariupolu, tak už se to nepodařilo,
protože ta cesta tam byla zavřená, protože ten útok začal tímhletím směrem ukrajinská strana to na nějakou dobu zavřela, tak
jsme přemýšleli, jak jinak reportovat o tom konfliktu a a nakonec s kolegou Tomášem Frolíkem a fotografem těm Stránským, se
kterým jsme tam byly, jsme se rozhodli, že napíše nějakou velkou reportáž o cestě po jedné z páteřních silnic na Ukrajině
tisícikilometrové, o které se přesunula, začala přesouvat migrační vlna v tom autě s námi jeli 2 Ukrajinci, kteří se chtěli dostat
do bezpečí a o tomhle tom jsme reportovaly, takže ten původní cíl padl, ale narodil se nový cíl.

mluvčí 
Díky za připomenutí vaše kolegy ostatně Tomášem Frolíkem jsem mluvil i ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky Eriku, jak
vypadá debata šéfredaktora se svými kolegy, když se rozhoduje, jestli novináře do takovéhle oblasti pustí?

mluvčí 
No není jednoduché tech v žádném ohledu. A Ondra potvrdí v tomhletom jsem jako oba a ten opatrnější šéfredaktor. Já jsem
se celou dobu zdůrazňuju, že to zdraví je jako to nejdůležitější.

mluvčí 
Otázka, jestli novinář dá říct.

mluvčí 
No právě takže musíte být trochu jako naléhavější, protože samozřejmě to reportérské jako srdce touží tam zůstat dál a my
jsme tady o tom debatovali vlastně v tu chvíli nám přišlo, že ta reportáž odkudkoliv z Ukrajiny bude jako důležitá. Tím Ondřeji
zmínil asi dá se jet nedalo, protože tu jako zastavilo, také nevěděli v tu chvíli, jestli Rusko bude pokračovat tak jako to dělo v
minulosti, což teď trochu zase jenom začal dělat tzn. že bude asi srovnávat místa se zemí a tam taky třeba zmínit, že něco
jiného, když přijdete na nějakou nějakým stejně jdete tam reportovat. A něco jiného tam delší dobu, máte už kontakty, víte v
případě, kdy asi schovávat atd. vás na něj umožní. Tam potom zůstat. My jsme se rozhodli teda udělat reportáž jste cesty a
navíc vlastně to rozhodování potom urychlilo i to, že asi kluci se tam domluvili s dvěma jako uprchlíky, že je vezmou do bezpečí,
takže vás se to spojilo jistou na to myslí.

mluvčí 
Jak velké zkušenosti české redakce reportování jím válečných konfliktech mají a je ta účast nějaká taková ta na tom
konkrétním místě. Ty zkušenosti posune dál pro, bohužel v reportování o dalších konfliktech, no tak kdyby to skončilo, kdyby
konflikty nebyly letos nenastane zřejmě tedy, jak to posouváte zkušenosti?

mluvčí 
Vím my jako česky Češi čeští novináři mají zkušenost různými konflikty. A ostatní vlastně na Ukrajině v roce 1014, když se
vlastně bojovalo, tak tam celá řada reportérů byla, včetně těch našich a je tady řada reportérů nebo novinářů jako třeba pro
Petra Procházková z Deníku N, která dominovala vlastně dlouhodobě, takže ta má ještě větší zkušenost podle mě než celá
řada jakoby novinářů jiných a takže bych řekl, že, že je tohleto, ale situace si myslím, že ještě výrazněji intenzivní přece jenom
ten konflikt je mnohem větší je mnohem blíž našim hranicím, takže ta zkušenost se jako rozšiřuje teď velká část redakcí vlastně
ta má nebo měla nebo mám tam máme znovu vlastně teď Ivanu Svobodovou Milanem Burešem, takže to všechno přináší
nějakou zkušenost samozřejmě jakoby si poneseme s sebou. Ta chvíle, když se člověk ocitne v takovém konfliktu, tak
samozřejmě nesrovnatelná s čímkoliv jiný.

mluvčí 
Odraz, jak informačně vybavení si, kdybyste běželi před tím konfliktem, tedy ještě mluvil jste o tom, že jste vlastně cílili na to
místo, protože jste předpokládal, že pokud to začne, tak tohle to bude jedno z těch místo konfliktu, tak jak informačně vybavený
jste odjížděli připraveni na tuhle reportáž situace na tom místě vztah se separatistickými územími kvalita života v té oblasti atd.
atd. co si novinář připravuje dopředu předpokládám?

mluvčí 
Připravuje samozřejmě člověk má jistou výhodu, když já se tomu věnuje dlouhodobě. Já jsem zmiňoval Tomáše Halíka Tomáš
napsal sérii skvělých reportáží v roce 2014 v roce 2015, kdy tam došlo k první ruské válce proti Ukrajině a byly odtrženy ty
oblasti na Doněcku na Donbasu. Vznikly ty separatistické tzv. odtrženecké republiky, takže tohleto už jako vytváří jistou síť
kontaktů, někteří ti lidé tam zůstali s některými jsme pak navázali spojení a ti nám dávali nějaké jako další informace. Určitě
pomohla i ta první reportáž z letošního roku to čekání na válku, kterou jsme připravovali asi 6 týdnů. Předtím jsme tam odjeli,
protože jedním z cílů bylo dostat se do zákopu do cesty nové linie mezi ruskou a ukrajinskou stranu my jsme byli na té
ukrajinské, kde ukrajinští vojáci a po zamrznutí konfliktů v roce 2014. Jsou.

mluvčí 
Fotografie z toho, o čem teď mluvíte.

mluvčí 
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Je to přesně tak. Tady jsme byli tak tady přímo pozorovali a ty ruské vojáky na druhé straně mířily na sebe den předtím jsme
tam byly to je vesnice zloté na Donbasu Luhanska, tak tam docházelo k ostřelování, čili to místo jako bylo rizikové vlastně
dlouhodobě a tohle to nám zase vytvořilo nějakou jako širší síť kontaktů, které jsme pak mohli využít, kdy jsme se rozhodli
poměrně v řádu hodin narychlo po konzultaci s Erikem sil jeho svolením a jako odjet na na Ukrajinu znovu pak na místě člověk
se snaží jako získat co nejvíce dalších informací ve smyslu, jak je to tam bezpečné, kudy se dá třeba projekt, kde to je
zablokované. My jsme jeli po té tisíci kilometrové dálnici, tak na některých místech se vytvářely fronty toho špalíru běženců,
které byly třeba na 5 hodin, tak jsme hledali jako jinou trasu, kdyby se to třeba dalo projet, ale zase nemůžete si být úplně
stoprocentně jistý, že tam třeba nenarazíte na ruské jednotky, protože prostě tyhlety všechny informace člověk danou chvíli
nemá k dispozici, takže je to spojeno i s nějakou jako mírou rizika, jehož odhadnutelný most prostě není 100 procentním v
danou chvíli.

mluvčí 
Eriku, co se takovou dobu, kdy je reportér nějaké takové oblasti děje v té redakci, jak se zajišťují potřebné informace pro
možnosti odjezdu z takové oblasti. Bezpečnost kontakt se zastupitelskými úřady například co je, co je v tom zázemí redakce?

mluvčí 
No, tohle úplně klíčové, na co se ptáte, protože tam třeba si přiznat vlastně tím ocenit všechny novináře bez ohledu na to, jaké
redakce tam jsou předseda jako české redakce jsou chudé, takže třeba jako zmínit, že zázemí, které tam ti čeští novináři mají
mnohdy nedá vůbec srovnávat s tím, co mají západní novináři, takže o to více třeba jako ocenit to, že tam jsou. Zvažujete úplně
všechno, co se co se dá, mnohdy to není jakoby mnoho. Pochopitelně snažíte se být v kontaktu se všemi úřady, které jsou mít
k dispozici jako informace si rychle předávat, předávat si je i svaz s těmi redaktory, kteří jsou na místě. Přemítá.

mluvčí 
Pravidla pro ten kontakt, nebo to je tak, když to jde, tak se.

mluvčí 
Ozvu, no, když to jde, tak se jako o ANO, takže jako máte chvíli, kdy se vám nikdo neozývá, byli domluveni, že se ozývá
samozřejmě jsou 5 nejhorších letech, umíte představit, protože jako logicky mám v té hlavě běží úplně všechno, a ale tam třeba
se obrnit trpělivostí, protože samozřejmě ten kontakt je přerušován neustále, někdy nejste na signálu, nikdy nejsou data. My
jsme stáli natáčeli třeba potká zde kluci nám do toho telefonovali. Ten podcast, když rozhovor byl kratičký, jak se natáčí strašně
dlouho řekl, že každou chvilku to padalo, takže tak ta komunikace je horší, ale snažíme se sbírat informace, protože tam a
mnohdy také ti reportéři reportéři, kteří jsou na místě, tak vidí asi mnohem užší paradoxně okruh než vy, protože jsou s tím sice
soustřeď na tu cestu na to, co se děje kolem bezpečí, sbírá informace a mnohdy jako nevědí, co se děje jinde, takže vlastně
teď třeba takzvaně posíláme informace, co se děje vlastně ve světě kolem toho, a to bylo tam a musím říct, že i ty úřady, které
tady jsou jako v Česku, tak se snaží v tomhle tom být hodně jako ku pomoci.
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mluvčí 
Do Prahy míří další evakuační vlak z ukrajinského města Lvov na hlavní nádraží měl dorazit zhruba před hodinou. Nabral ale
zatím tříhodinové zpoždění. Příjezd bude sledovat Kristýna Kolovrátková. Kristýno, jaká je maximální kapacita vlaku, tedy kolik
lidí z Ukrajiny by mohlo přijet?

mluvčí 
Pěkný den. Kapacita vlaků tedy lůžek až 600 lidí, nicméně teď už víme, že většina z nich vystoupila v polském Krakově. Jsem
byl podle informací člověka v tísni mělo dorazit 72 uprchlíků z Ukrajiny. Z toho pouze 18 nemá v České republice nebo
konkrétně tady v Praze žádné kontakty. Znamená, že bude potřeba pro tyto lidi zařídit širší pomoc také ubytování. My jsme teď
před jedním z informačních kiosků. Ten zřídila, zřídilo hlavní město právě tady na hlavním nádraží a také další zřídilo na
nádraží autobusovém na Florenci. Tady si mohou Ukrajinci, kteří dorazí rovnou získat ty prvotní informace dostanou informace
o tom, na koho se obrátit, jak dál postupovat. Primárně byl jejich cesta odtud měla vést do asistenčního centra, které zřídilo
hlavní město na Mariánském náměstí v městské knihovně. Nicméně už teď máme informace, že kapacitně toto asistenční
centrum nestíhá, že už dnes přestal vydávat pořadová čísla, které k registraci a posílá lidi domů s tím, že mají dorazit zase
zítra, anebo pozítří tzn. že si budou muset pro ty prvotní informace, a proto zařízení té prvotní administrativy ještě ukrajinští
uprchlíci počkat vlak by tedy mělo dorazit zhruba kolem dvanácté hodiny a přivést tedy těch 70 lidí do ukrajinského Lvova
vyrazil v úterý večer a součástí byla také byly také nákladní vozy jako 7 vezli humanitární pomoc především léky, spací pytle
nebo různé trvanlivé potraviny. Tuto pomoc domluvil přímo s Kyjevskou radnicí člověk tísni a nákladní vozy by měly do Kyjeva
tedy jezdit až 2× 2× nebo jednu. Za jednou za 2 dny. A co se týče osobních vozů, tak ty by měly jezdit každý den.

mluvčí 
Dobré dopoledne, tady studio ČT 24 stručné zprávy. Rusko označilo dnešní plánované rozhovory o příměří se zástupci
ukrajinské vlády za potenciálně perspektivních, i když zatím na jednání nedorazili, prohlásil náměstek ruského ministra
zahraničí Moskva trvá na demilitarizaci Ukrajiny. Týkat by se měla konkrétních typů útočných zbraní. Kyjev zase požaduje
okamžité zastavení bojů. Podle ruského ministra zahraničí za válku může západ, který nesplnil ruské bezpečnostní požadavky.

mluvčí 
Ukrajinci jistě by měli mít možnost sami si stanovovat svou budoucnost, ale jestli není náhodou, že západ všemi prostředky
uniká před reakcí na naše zcela jasné požadavky vycházející z jasných do architektury z vlastnictví na základě architektury
bezpečnosti Evropy.
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mluvčí 
Ruská armáda přišla podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už 9000 vojáků. Moskva přiznává řádově nižší
počty. Další vojáci jsou v zajetí 3 z nich včera vystoupili na tiskové konferenci v Kyjevě. Podle svých slov nevěděli o tom, že
jdou bojovat na Ukrajinu. Velením údajně řekl, že se mají účastnit cvičení v Bělorusku.

mluvčí 
Policie letos už zlámat. Naše armáda dělá vše pro to, aby nepřítel zcela zlomila. Za klidem bylo zabito téměř 9000 řemeslníků.
Ona Nikolaje, odkud okupanti nasazují desítky vrtulníků, aby vyzvedávali své zabité a zraněné. 19 po dvacetileté mladíky. Co
viděli ve svém životě jiného než tuto invazi, ale většina z nich tu někde zůstává. Ukrajina nechce být pokrytá mrtvými těly vojáků.
Vraťte se do vůz s celou svou armádou. Řekněte svým důstojníkům, že chcete žít, že nechcete zemřít, ale žít.

mluvčí 
Musím svoji každýmu komatu potřebují.

mluvčí 
Desítky kilometrů dlouhá kolona ruských armádních vozidel mířící ke Kyjevu se podle britského ministerstva obrany za poslední
3 dny příliš neposunula. Její hlavní část zůstává víc než 30 km od ukrajinské metropole. Podle Britů zdržel ukrajinský odporu
poruchy techniky a nedostatek jídla. Všechny obranné linie Ukrajiny jsou podle prezidenta Volodymyra Zelenského zachovány
a Rusko podle něj nepostoupilo v žádném ze strategických směru.

Černý živě po ranním ostřelování ze strany ruských jednotek hoří sklad ropy, zda jsou na místě oběti zranění, zatím není jisté.
Zasahují tam záchranné jednotky. Nádrže palivem zasáhly rakety tak i u Charkova může způsobit další problémy se
zásobováním ukrajinských jednotek.

Policisti zadrželi a obvinili kvůli veřejnému schvalování ospravedlňování ruského útoku na Ukrajinu jednoho člověka. Stíhaný je
na svobodě, hrozí mu až 3 roky vězení. Může obviněný z trestného činu popírání zpochybňování schvalování genocidy, kterého
se podle Národní centrály proti organizovanému zločinu dopouštěl na sociálních sítí. V celém Česku kriminalisti řeší asi 200
podobných případů. V devíti z nich už zahájili trestní řízení.

V Žitomiru Charkově rovnou nebo Lucku znovu zněly sirény varující před leteckými údery. Ruská armáda v noci dál ostřelovala
města v různých částech Ukrajiny. 8 lidí zemřelo po zásahu více patrového domu i zimu na východě země. V nedalekém
Charkově 2 rakety dopadly na úřední budovu. Ukrajinské armádě se podařilo sestřelit další 2 stíhačky.

mluvčí 
Na druhé už druhý den se děti vzbudily, začali stavět z lega pistole, aby zabili nepřítele.

mluvčí 
Naše starší dcera si na tanec už ani nevzpomene. Nemělo by to tak být nesmí. Lidé umírají města jsou v plamenech hadů.

mluvčí 
V centru humanitární pomoci na západě Ukrajiny velmi věk je. Reportér České televize Jakub Szántó. Jakube, dobrý den.

mluvčí 
Dobré zavolat.

mluvčí 
Lovu dnes je víc zaplněno uprchlíky než olovo včera.

mluvčí 
Je minimálně stejně dané situace tady skutečně velice napjatá, jak můžete vidět, lidé přicházejí oběma směry, lidé čekající na
vlaky lidé čekající na autobusy. Lidé odcházející na ně lidé hledající řešení, co vlastně udělat dál a Lvov se stejně jako lvovské
nádraží, které můžete vidět a ta majestátního historická budova v tomto Polsko ukrajinském městě s velmi hlubokými
historickými kořeny se stává stejným symbolem jako vybombardovaná televizní věž v Kyjevě jako rozbité vybombardované,
vybombardovaná města na jihu v případě na východě na severu Ukrajiny. Toto je místo, odkud a pro kudy vlastně prochází
drtivá většina těch lidí, kteří se snaží dostat buďto dále na západ Ukrajiny, anebo kteří skutečně prchají z Ukrajiny jako takové
tudy prošla drtivá většina toho jednoho milionu Ukrajinců, kteří podle informací, které má OSN Evropská unie v tuto chvíli už
opustili hranice Ukrajinu. Ukrajina za posledních 8 dní od začátku ruské agrese.

mluvčí 
Co je tedy vlastně tím hlavním úkolem ve Lvově postarat se o lidi utíkající před válkou nabídnout nějaké zázemí ubytování další
nějaké zajištěni, anebo především a hlavně zorganizovat proud uprchlíků někam dál.

mluvčí 
Je to všechno, co se to, co říkal, je to tak, že drtivá většina těch lidí, kteří sem přijíždějí jako jako do jednoho z hlavních, měli
vlastně nejdůležitějšího dopravního uzlu na Ukrajině zemi, která má 44 000 000 obyvatel, tedy tedy v její západní části jsem
nepřichází s nějakým velmi detailním plánem, jak postupovat, oni zkrátka byla velká většina z nich vzali své děti a vzali domácí
mazlíčky vzali, což, co byli schopni vzít do svých rukou do svých zavazadel a odjeli směrem na západ směrem právě sem do
Lvova a teprve odsud se rozhodují, kam budou pokračovat, jestli budou zůstávat, jestli budou pokračovat nějako do některého
z dalších západů ukrajinských město v tuto chvíli může být nebezpečné. Slyšeli jsme, že Lutz, který je na sever odsud, k se stal
také u terčem ruského bombardování, takže je to skutečně rozhodování se ze ne ze dne na den, ale spíše hodiny na hodinu z
minuty na minutu potkali jsme skupinu hluchoněmých lidí, kteří včera utekli a z bombardovaného Kyjeva, kteří zoufale žádají o
pomoc Červený kříž, který se snaží pomoct, který je nakrmila, zároveň nemá tady dostatek lidí, kteří například by ovládaly
znakovou řeč a byli schopni rozhodnout o tom, kam těmto lidem dále pomoci potkali jsme rodinu, která směřuje do Prahy,
přičemž je její součástí dívka, která je na vozíčku opět hledají jakékoliv informace, jak se dostat dál, a to je právě v tuto chvíli
úkol Lvova města, které má, které mělo před touto krizí 720 000 obyvatel. Teď bezpochyby o několik desítek tisíc víc, kteří toto

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 89 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


město teď tedy jeho starosta a všechny různé humanitární agentury rozhodují, co budu dělat dál, jestli poskytnout dočasné
přístřeší v tuto chvíli je takřka nemožné sehnat ve Lvově a ubytování i krátkodobé, nebo dokonce dlouhodobé, protože lidé
zkrátka nevědí, co bude, co bude zítra, jestli se také VO který už do který vlastně už několikáté zazněly také protiletecké sirény
si také Lvov se nestane terčem té nevyprovokoval agresi ze strany Ruské federace.

mluvčí 
Zmínil si příběh rodiny, která míří do Prahy, to je příběh 1 konkrétní konkrétních lidí, kdyby se na to podívala z globálu, tak ten
proud uprchlíků míří spíš do Polska, nemusel Volf a organizace této záležitosti snaží hledat jiné cesty, například na Slovensku
možná do Maďarska, ale to už je možná možná hodně daleko. Prostě je to 1 proud, anebo se ho ve Lvově snaží rozdělit navíc
cest.

mluvčí 
V tuto chvíli je to spíše, řekněme, jakýsi lehce usměrňovat organizovaný chaos. To Polsko se nabízí Polsko země, která před
tím týdnem než Rusko napadlo Ukrajinu opět třeba zdůraznit, že to nevím pro okolní útok, což souvisí velmi s těmi náladami
místních lidí s tím šokem s tím rozčílení, tak Polsko mělo 1 300 000 Ukrajinců na svém území dlouhodobě žijící ve srovnání s
Českou republikou. Kraj má také hodně, je to 230 000 v tuto chvíli už tedy Polsko hostí půl milionu nových uprchlíků, což za 1
týden skutečně velké množství, a to číslo možná už staré to číslo ze včerejšího rána dneska je to možná opět o něco víc, a to
Polsko zkrátka odsud ze Lvova je několik desítek kilometrů, proto je to jednodušší tady na opavském a lvovského nádraží
působí také Červený kříž a humanitární organizace přímo z Polska ta, řekněme, jazyková kulturní a také historická. Já u pouta,
která poutají Ukrajinci Poláky jsou velmi silná a jak jsem říkal, především ta blízkost té polské hranice a směřuje, řekl bych,
možná 80, možná 90 % lidí, kteří se míří a kteří odsud budou dále směřovat někam dál na západ právě do Polska.

mluvčí 
Vznikají Jakube, nějaké kritické momenty přece jenom lidi utíkají z války příliš unavení patrně asi vystrašení. Řada z nich docela
určitě mají s sebou děti, to už samo o sobě vytváří prostředí, kde nějaké kritické momenty mohou vznikat.

mluvčí 
A je to takto napětí samozřejmě veliké, protože jak už jsi říkal, ten ten stres ten individuální stres. Ten stres lidí, kteří směřují se
svými blízkými s postiženými, samozřejmě s dětmi v domácí mazlíčky a nevědí, co bude dál, je veliký na druhou stranu je
neuvěřitelné skutečně neuvěřitelné, nakolik Ukrajinci jsou v tomto případě disciplinovaně, nakolik jsou pokorní, nakolik oni
následují, řekněme, ty instrukce, které přichází nakolik oni se snaží a pochopit také tu situaci těch jednotlivých organizátorů
koordinátorů tady na místě jsou vděčný za jakoukoliv pomoc zkrátka vidět, že přece jenom je to národ, který žije od roku 2014
de facto ve válce se svým mocným sousedem, který se teď rozhodl, že tu válku rozšíří na celé území Ukrajiny, jsou zkrátka lidé,
kteří přece jenom reagují, řekl bych možná méně chaoticky na ně historicky, než kdyby nedej bože, něco podobného sedělo na
území například střední Evropy.

mluvčí 
Přesto přese všechno je ve Lvově bezpečno, jak bezpečnost zajišťován.

mluvčí 
Bezpečnosti zajišťována řadou opatření na každém kroku v podstatě potkáváme buďto hlídky teritoriální obrany, což je ta
domobrana, která v tuto chvíli by měla být někde kolem 150 000 dobrovolníků, ať už je nebo nebo mužů, kteří přebírají do
velké míry také práci vojáků policistů, kteří mají samozřejmě hodně na práci a jsou tady vojenské hlídky, jsou policejní hlídky o
10 do šesti 10 večerní šesté hodiny ranní je zákaz vycházení a SOU Czech pointy kontrolní stanoviště, která v tomto třičtvrtě
milionovém rozsáhlé historickém městě způsobí neuvěřitelné dopravní problémy a také se to podepisuje na tom, že některé
obchody začne začne zavírat je zavřená většina restaurací a samozřejmě také západě zábavní podniky, které zkrátka nemají
své klienty, protože je, protože po desáté hodině nemůže chodit a také možná, protože nemá náladu se bavit, takže to jsou
všechno, to jsou všechno opatření, která nejsou velmi zajímavým opatřením také zákaz prodeje alkoholických nápojů po
osmnácté hodině večerní.

mluvčí 
Válka teď, jestli válka ve smyslu bojů, ta se tedy lovu, ale zatím vyhýbá to zůstává v té kategorii těch otazníků, jestli se to
nestane jaksi o tom mluvil?

mluvčí 
Je to tak, jak už jsem říkal, VO za posledních 8 zažil opakovaně a protiletecké protiletecké sirény, také tady se připravují a
bunkry, řekněme, spíše improvizovaná jde většinou o a různá skladiště podzemní, případně sklepy, které se vyklízejí faktem ale
je, že obavy vzbuzují především nálety na blízká vojenská zařízení kolem města, které odsud severně několik desítek kilometrů
a také kolem sta a Ivano franky, což je město, které de facto je posádkové město a v okolí, kterého je řada základen a tam ty
bomby ty rakety už dopady, takže ty obavy tady ve Lvově jsou vysoké.

mluvčí 
Jakub Szántó reportér České televize toho času ve Lvově. Jakube, děkuju na shledanou.

mluvčí 
Díky za pozvání.

mluvčí 
A ve studiu ČT24 s námi znovu výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Vojtěch Bahenský. Ještě dobré dopoledne. Nebo ne, má se jednat mezi Ukrajinou a Ruskem. Proto jsou nějaká
pravidla, jak se taková mírová jednání vedou, s čím se přichází, kdo co předkládá, jak to předkládá, anebo co je prostě ad hoc
ad hoc jednání konflikt od konfliktu.

mluvčí 
Jak jako si myslím, že nějaké normy neformální existují, tak nakonec vždy jde o to, na čem tedy strany shodnou. My jsme na
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začátku jednání byli svědky třeba právě toho, že byla velká diskuze o tom, kde se jednání odehrajou. Nepochybně to, co mi
vidět nemůžeme, musí probíhat velmi komplikuje diskuze třeba o tom, jakým způsobem se delegace ukrajinské vlády dostane.
Já, pokud se nepletu, tak se na to první jednání minimálně dopravoval akt polská helikoptéra z Kyjeva. Ty hranice vlastně mezi
Ruskem Ukrajinou.

mluvčí 
Jak to je, jak to možná zní divně, tak pro válku jsou mezinárodní pravidla, nějaká jsou taky pro to vyjednávání?

mluvčí 
Nejsem si toho vědom. Také na formuli.

mluvčí 
Jedna z věcí, o které se má vyjednávat vyjednávání o příměří. Nemá řídit příměří, aby se nestřílelo a vytvořil se tak prostor pro
jednání o něčem o nějakém výsledku toho vyjednávání, tedy o výsledku konfliktu prostřednictvím vyjednávání?

mluvčí 
Logicky ano, problém je ten, že pokud mají 1 strana, protože to příměří bude napomáhat té druhé straně, tak nebo ochotna
přistoupit tzn. že pokud má Rusko obavu, že pokud on přístup na příměří, tak Ukrajinci budou mít čas zásobit jednotky přímo
moc západu atd. tak na to pardon, nechci přistoupit úplně.

mluvčí 
A toto je potřeba pak překročit do toho jednání jít, byť tedy zbraně budou mluvit stále, tak je potřeba vyjednávat?

mluvčí 
Já bych souhlasil. Já jsem už deklaroval, že si myslím, že ta válka v tuto chvíli nemůže skončit vítězstvím jedné strany mohly
zkoušet pouze nějakou dohodou, byť ta pole těch možných výsledků je velmi široké. A myslím pro obě strany v takové situaci
dává smysl kontinuální jednat. Navzdory tomu, že se stále střílí.

mluvčí 
Co na tom poli výsledků vidíte, tedy když je tak široké?

mluvčí 
Otevřena nejlepší pro Ukrajinu nejlepší scénář bezpečně ví, že Rusku najde nějaký způsob, jak na domácím poli prodat. Něco,
co v podstatě byla de facto pro porážka. Nicméně tak mohlo by najít nějaký symbolický krok, který by prohlásili, že úspěšně
Ukrajinu odzbrojili a neratifikovaly a jak jsem říkal, Krym si myslím, že krok při daleko to jsme si, že bylo velmi obtížné Rusku
vysvětlit. Obrací na druhé straně pořád může dojít k tomu, že v následujících dnech či možná dokonce týdnech prostě vojenská
obrana navzdory všem dodávkám zbraní ze západu bude slábnout postupně ruské ekonomiky, co se podaří, nějak jsem
přetrval ty sankce po tu dobu a že v tom případě podkožně Ukrajina bude muset bude donucena velmi zásadním ústupkům vůči
Rusku, ať už jde o teritoria nebo VO další směřování integrace západních struktur.

mluvčí 
Možná nejdůležitější nebo nejkomplikovanější součást toho jednání o výsledku toho jednání budoucí soužití Rusko říká, že
musí být zajištěno na Ukrajině klidné žití vlastně pro všechny národnosti. To půjde po tomhle tom, aby na jednom území
Ukrajinci Rusové žili dohromady.

mluvčí 
Nejsem Ukrajiny stále z toho, co já jsem měl možnost číst slyšet. Tak já jsem tohle jsem, že problém, který Rusko Indie interně
konstruoval, že existuje, aby tam jistě nějaké neshody byly, je třeba říct, že spousta ukrajinských Rusů je velmi loajální k
ukrajinskému státu. Není to tak, že by každý etnický Rus na Ukrajině byl proruský nutně.

mluvčí 
Vojtěch Bahenský, výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já
vám děkuji, že jste si udělal čas na studio ČT24 na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
V Česku by podle ministra vnitra Víta Rakušana mohlo už být až 30 000 ukrajinských uprchlíků od získá vláda kvůli efektivnější
pomoci lidem utíkajícím před válkou vyhlašuje nouzový stav. Nově příchozí běženci se do tří dnů musí registrovat na cizinecké
policii. Právě jejímu sídlo v Praze se teď podíváme za Adélou Davidovou. Adélo, jak dlouhé fronty před sídlem jsou?

mluvčí 
Hezký den. Podle policistů, kteří to mají tu prvotní registraci na starosti, tu dnes první lidé čekali už v půl šesté ráno a ta dlouhá
fronta pokračuje i v těchto chvílích. Aktuálně se táhne až za roh budovy oddělení cizinecké policie. Nápor zájemců, kteří se
chtěli ohlásit pobytu v české v České republice, to byl už včera, kdy tu fungovaly až do devíti hodin večer, kdy přišel na řadu
ten poslední uprchlík. Ta pracovní doba cizinecké policie se tak výrazně prodloužila a přijímat registrace by to měli mimořádně i
pátek a o víkendu. Díky tomu, že se od zítřka lidé od zítřka začne platit nouzový stav, tak i to udělování víz, na jehož vyřízení
mají lidé 90 dnů přejde i na cizineckou policii a dá se očekávat, že ty fronty tady budou pokračovat v těch následujících dnech
týdnech. Tu zátěž by mohla pomoci rozložit asistenční centra pro uprchlíky, která mají postupně vzniknout ve všech krajích, kde
rovněž možné si vyřídit všechny potřebné dokumenty. Zatím tato centra fungují třeba v Brně na brněnském výstavišti nebo v
pobočce Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Odtamtud se má ale zítra přesunout do Kongresového centra.

mluvčí 
Sněmovna jedná o vydání předsedy hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Řešit
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bude taky žádost o vydání poslance bývalého pražského primátora Bohuslava svobody, tentokrát v případu Opencard. Ondřej
Pražák nám ze sněmovny řekne více Ondřej Andrej Babiš už na plénu vystoupil, co říkal.

mluvčí 
Dobré dopoledne. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v tom svém zhruba čtvrthodinovém projevu na plénu sněmovny se spíše
než obhajobou své osoby v kontextu. Toho podezření z možné zneužití dotace pro stavbu Čapího hnízda tak opět sklouzával
spíše emotivním výrokům tak, jak jsme to slýchávali i v minulých letech. Ostatně sněmovna jeho vydávání rozhoduje, ale tento
den už potřetí Andrej Babiš v tom svém projevu říkal, že celá ta kauza je podle něj uměle vykonstruovaná a jejím účelem je to,
aby on sám odešel z české politiky. Zmiňoval tady v tom kontextu. Pokud by se on sám nakonec rozhodl kandidovat v
prezidentské volby v České republice tady v tom kontextu, že účelem této kauzy dostat ho z politiky přesto říkal, že té věcné
stránce vydání trestnímu stíhání se nebrání na plénu Poslanecké sněmovny už také hovořila také Helena Válková členka hnutí
ANO a zároveň předsedkyně mandátového a imunitního výboru, tedy výboru, který doporučil vydání Andreje Babiše k
trestnímu stíhání. Nicméně sama Válková říkala, že toto hlasování nepodpoří. Podle ní je celá ta žádost špatně formulovaná je
nedostatečně vysvětlena a mohlo by to vést k nějakým a podle ní nebezpečným budoucím precedensu by se opět mohly v
budoucnu nějací další politici vydávat bez přesného odůvodnění, přesto je pravděpodobné, že pokud k tomu hlasování dnes
dojde, tak premiér bývalý premiér Andrej Babiš bude dnes vydán dnes k trestnímu stíhání, jak už jsem říkal, doporučil
mandátový imunitní výbor a ostatně také vládní koalice má v Poslanecké sněmovně poměrně pohodlnou většinu.
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Konvalinka: Musíme uprchlíkům z Ukrajiny pomáhat, ale také je testovat na covid. Není to žádná překážka ani
problém URL
Automatický překlad
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„Musíme (uprchlíkům z Ukrajiny) pomoci, je dobře, že jim pomáháme a je se potřeba postarat i o jejich zdraví. Je tak dobře, že
se testují při příjezdu do České republiky a musíme se dívat i na to, jaké případné mutace viru u nich jsou, abychom nebyli
nepříjemně překvapeni. Ale to se všechno dá dobře zvládnout,“ říká biochemik Jan Konvalinka. Zároveň připomíná, že ve
východních zemích je víc infikovaných než v Evropě, ale on sám je rád za každého uprchlíka, kterému pomůžeme.

Vedoucí Výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd dodává, že se na Ukrajině testovalo a
sekvenovalo mnohem méně.

„Takže je doporučení, aby se stále deset procent všech pozitivních vzorků sekvenovalo. Pokud to budeme dělat takto opatrně,
tak bychom měli na nějaké potenciální nebezpečí narazit včas – a tím pádem reagovat.“

To, že by se snad pandemická opatření neměla vztahovat na uprchlíky, Konvalinka považuje za málo pravděpodobné.

„O tom opravdu nic nevím. Myslím, že pandemická opatření musí platit pro každého. Samozřejmě, že v této krizové situaci
každý chápe, že jsou ti lidé například v autobusech, někam přijíždějí a nemusejí se testovat. Jakmile jsou tady zaregistrovaní,
tak na ně platí všechna pravidla a opatření tak jako na všechny ostatní občany Česka,“ domnívá se.

Podle oficiálních statistik je na Ukrajině 36procentní proočkovanost, u nás 65procentní. Booster, tedy třetí dávku, mají jen dvě
procenta populace. Potvrzených úmrtí mají ale v relativních číslech daleko méně než my.

„Je to tím, že se tam málo testuje a že tam zdravotní služba nefunguje tak dobře jako u nás. Když se podíváte na celkové počty
nadúmrtí, to znamená lidí, kteří zemřeli během týdnů epidemie nad očekávaným počtem, tak Ukrajina je na tom podstatně hůř
než my a hlavně ta relativní zvýšení jsou podstatně větší. Čili oni ani zdaleka neodhalili všechny případy nejen pozitivity, ale i
úmrtí na covid a jsou na tom asi dvakrát hůř než my,“ vysvětluje.

Plánované velké březnové rozvolnění, kdy by měla většina opatření proti šíření koronaviru kromě nosení respirátorů přestat
platit, biochemik opravdu vítá a tvrdí, že je to dobře.

„Myslím, že ano. Osobně bych apeloval na lidi, aby měli osobní odpovědnost, a když mají příznaky respirační choroby, tak aby
zůstali doma na home office, a neměli by nikam chodit – na našem ústavu to tak děláme.“

„Testujeme se stále, když máme příznaky – jestli to není covid. Já asi budu ještě dlouho nosit roušku v hromadné dopravě,
protože přece jen potkáváte mnoho lidí z různých míst – už se také naštěstí vracejí do Prahy turisté. I v autobusech, i když to
třeba nebude povinné, tak bych asi ještě nějakou dobu nosil roušky. Na pracovišti, kde se poslední dva roky potkávají ti stejní
lidé – tak tam už to asi opravdu nemá smysl,“ vypočítává Konvalinka.

Do budoucna pak doufá, že se covid začne chovat jako sezónní chřipka. „Můj osobní odhad je, že booster bude na podzim
vhodný jen pro ohrožené starší lidi. Podobně jako je to velmi dobré a žádoucí pro chřipku. Já bych pevně doufal, že tedy za
velikých obětí, a z velké části zbytečných, jsme se dostali do situace, že se z koronavirové epidemie, doufejme, stane chřipková
epidemie.“

Dezinformace

K invazi na Ukrajinu pak Konvalinka připojuje i svůj občanský názor: „Všichni se snažíme pomáhat, jak můžeme. Ruská agrese
na Ukrajině je strašlivá tragédie.“

„Bohužel je tady těch analogií s covidovou krizí celá řada. Povídal jsem si s kolegy-politology z fakulty  sociálních  věd  a
trochu jsem se jim smál, že jsou přesně v situaci, jako jsme my zažívali poslední dva roky,“ říká biochemik s tím, že kolegům
záviděl, že nemají „svojí Soňu Pekovou“.

„A pak jsem si uvědomil, že mají – a jmenuje se Václav Klaus. Je takovou politickou Soňou Pekovou. Nedávno jsem viděl sestřih
všeho, co Institut Václava Klause a tento významný světový ekonom říkal na adresu Vladimira Putina, Ruska a Ukrajiny za
posledních osm let – a je to opravdu ještě horší, než jsem si pamatoval. Jsou to čiré dezinformace a naprosté intelektuální a
promiňte i morální selhání tohoto člověka, ale nejen jeho.“

„A já tam vidím tu analogii s dezinformacemi kolem covidu velmi silným, že tentýž člověk se vyjadřoval ke covidu, jak si
vzpomenete, podobně hloupě, neinformovaně a podobně nebezpečným způsobem,“ dodává Jan Konvalinka.

Podobně ostře se vyjádřil i na adresu prezidenta republiky. Víc si poslechněte v audiozáznamu, ptala se Barbora Tachecí. 
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Biochemik Jan Konvalinka se na Českém rozhlasu Plus pravidelně vyjadřoval v pořadu moderátorky Barbory Tachecí ke
koronaviru. Nyní bylo téma nasnadě – co dělají uprchlíci z Ukrajiny s koronavirovou nákazou v těch zemích, kam míří.

Podle Konvalinky nelze zatím přesně odpovědět na otázku, jaký vliv má proud uprchlíků z Ukrajiny na šíření koronaviru. „Na
Ukrajině je větší prevalence, je tam víc infikovaných než v řadě evropských zemí. Je třeba na to dávat pozor. Ale pozor, aby to
někdo nevytrhl z kontextu! Jsem vděčný za každého uprchlíka, který se sem dostane, moji studenti teď za chvíli odjíždí na
ukrajinské hranice s transportním autem, aby odvezli věci a přivezli uprchlíky. Čili musíme jim pomoct, je dobře, že jim
pomáháme,“ zmínil Konvalinka a dodal, že je však dobře také to, že se testují při příjezdu do Česka. „Musíme se také dívat
případně na to, jaké mutace u nich jsou, abychom nebyli nepříjemně překvapeni, ale to se dá všechno snadno zvládnout,“
dodal. A upozornil i na to, že na Ukrajině se mnohem méně testovalo a sekvenovalo než tady u nás. 

Konvalinka se následně vyjádřil k tomu, zda platí pandemická opatření i pro uprchlíky – protože se šíří informace, že tomu tak
není. „Myslím si, že pandemická opatření musí platit pro každého. V krizové situaci každý chápe, že jsou tito lidé v autobuse,
přejedou někam a nemusí se testovat, ale jakmile jsou zaregistrovaní tady, tak pro ně platí všechna pravidla a opatření tak,
jako na všechny ostatní občany,“ řekl. Konflikt na Ukrajině nazývá Konvalinka „ruskou agresí“.

„Analogií s covidovou krizí je celá řada. Povídal jsem si s kolegy-politology z fakulty  sociálních  věd  a trochu jsem se jim smál,
že jsou přesně v situaci, jako jsme my zažívali poslední dva roky,“ říká biochemik s tím, že kolegům záviděl, že nemají „svoji
Soňu Pekovou“. A pak si uvědomil, že mají. „Například Václav Klaus je taková politická Soňa Peková,“ zmínil Konvalinka.
Hovořil i o tom, jak vlastně dezinformace a bláboly zabíjejí.

Ale zpět ke koronaviru. Omikron podle jeho slov není žádná rýmička, ale velmi vážná respirační choroba, proti které jsou velmi
dobře chráněni lidé, kteří jsou očkováni dvakrát, ideálně třikrát. A jsou proti těžkému průběhu chráněni také ti, kteří už nemoc
prodělali. „Bohužel máme ještě stovky tisíc lidí, kteří nejsou očkovaní. A máme také velmi nemocné spoluobčany, které
ohrožuje každá respirační choroba,“ poznamenal také Konvalinka. Rozvolnění v březnu nevítá jako špatné, ale apeluje mimo
jiné také na přípravy na vlnu podzimní.

„Můj osobní odhad je, že booster bude na podzim vhodný jen pro ohrožené starší lidi. Podobně jak je to velmi dobré a žádoucí
pro chřipku. Já bych pevně doufal, že tedy za velikých obětí, a z velké části zbytečných, jsme se dostali do situace, že se z
koronavirové epidemie, doufejme, stane chřipková epidemie,“ dodal Konvalinka.
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Dezinformátorem se může stát každý. Nikdo není schopen se orientovat v tak velkém množství informací, zaznělo na debatním
večeru.

Na debatním večeru , který pořádal Creative Copywriters Club se spolkem Nelež ve čtvrtek 24. února, v den napadení Ukrajiny
ze strany Ruska, se diskutovalo o dezinformacích, dezinformátorech a algoritmech 
Jak upozornil programátor Josef Holý se zkušenostmi ze společnosti Semantic Vision, žijeme ve světě, kde vedle sebe existují
plazí mozky, středověké instituce a božské technologie. Právě z toho vzniká prostor pro dezinformace. Eliška Vyhnánková ,
konzultantka sociálních médií, ukázala, kolik parametrů dokáže Facebook sledovat u jednoho účtu a přizpůsobovat obsah, čímž
uživatele uzavírá do názorových bublin. Podle Jindřicha Oukropce, jenž provádí výzkum v oblasti komerčních dezinformací na
FSV  UK , je proto potřeba si připomínat, že dezinformátorem se může stát každý z nás. „Nikdo není schopen se orientovat v
tak velkém množství informací,“ uvedl. 
Dezinformace navíc sílí v době krize, což bylo vidět v době pandemie a je vidět i nyní, kdy probíhá válka na Ukrajině .
„Dezinformační kampaň z ruských zdrojů nabrala na obrátkách v posledních dnech v souvislosti s vpádem vojsk na Ukrajinu.
Jejím nositelem byli několik dní před zahájením konfliktu bohužel i někteří členové parlamentu, kteří ochotně sdílí informace
ruských dezinformačních webů,“ popsala Milada Voborská , poslankyně za STAN a místopředsedkyně volebního výboru, který
se věnuje mediální problematice, řeší legislativní otázky v oblasti mediálního prostoru a organizuje volby členů Rady České
televize a členů Rady Českého rozhlasu. 
V souvislosti se sílící dezinformační kampaní se v těchto dnech spolek Nelež v rámci iniciativy #StojimeZaUkrajinou obrací na
zadavatele reklamy, aby vyloučili ze svého mediálního plánování dezinformační platformy. „Naší hlavní náplní je omezit příjem
financí z reklamy pro dezinformační weby. Upozorňujeme inzerenty, že se jejich značka pohybuje v toxickém prostředí, které
může mít vliv na pověst i obchodní úspěch jejich jména, služby nebo produktu,“ přiblížil Roman Čihalík, předseda spolku Nelež. 
Na dezinformace by se podle senátora Davida Smoljaka měla Česká republika zaměřit během svého nadcházejícího
předsednictví v EU a využít jej k vyvinutí tlaku na odpovědnost provozovatelů sociálních sítí. Jedině tak bude možné účinněji
bojovat proti dezinformacím a více podporovat profesionální žurnalistiku. 
Právě profesionální žurnalistika v současné době trpí. „Sociální sítě a internet, jako platforma pro svobodné šíření názorů, se
obrátily proti pravdě. Informace bez uvedených zdrojů nebo ze zdrojů bez důvěryhodné historie, jsou to, s čím se setkáváme
nejčastěji. Algoritmy na sítích pak uzavřou uživatele do světa zpráv podobného obsahu. Pokud navíc nesledujeme média
veřejné služby nebo žurnalistické zdroje, snadno získáme takový názor, jaký si přeje někdo jiný. Takže například uznání FB
jako informační platformy, která musí hlídat svůj obsah, je na místě,“ dodal Petr Vlasák , jenž vyučuje na VŠE a působí jako
freelancer. 
„Seriózní zpravodajství stojí na žurnalistech a mechanismech, které zprávy ověřují se snahou podat objektivní fakta. Algoritmy
sociálních médií motivují naopak k tomu, aby udržely příjemce na své síti, a to za každou cenu, což má za následek nezájem o
morální a obsahovou úroveň,“ komentoval Richard Stiebitz , kreativní ředitel agentury GEN. 
-stk- 

Z debatního večera na téma „Copy jako kopí. Dezinformace a algoritmy sociálních sítí“, foto: Zuzana Bohmisch 
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Šéf ruské diplomacie prohlásil, že Rusko mohlo být do války na Ukrajině „někým“ vtaženo. „Sergej Lavrov je geniálním
představitelem standardního ruského lhaní,“ komentuje jeho výrok politolog Jan Šír.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov podle státní agentury TASS v rozhovoru pro televizní stanici Al Džazíra mluvil o
důvodech ruského vpádu na Ukrajinu. Zopakoval plány na „demilitarizaci“ a „denacifikaci“ země, o nichž mluvil už prezident
Vladimir Putin, když ohlašoval svou invazi. 
Lavrov nevyloučil, že „někdo chtěl, aby Rusko zabředlo do Západem uměle vytvořeného konfliktu“ na Ukrajině. „Západní
političtí analytici nyní píší, že to umožní rozvázat Američanům ruce a pracovat na zadržování Číny,“ nechal se slyšet. 
Seznam Zprávy se proto spojily s politologem Janem Šírem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , aby výroky šéfa
ruské diplomacie vysvětlil. 
Jak máme chápat Lavrovovo tvrzení, že Rusko mohlo být do konfliktu vmanipulováno? 
Je to součást whataboutismu, kdy Rusko vymyslí imaginární problém nebo hrozbu, na který reaguje reálnými zločiny. Ale
protože jsou to zločiny, musí je nějak odůvodnit. Třeba těmi vymyšlenými důvody, že Západ někoho někam vtáhnul, že jsou na
Ukrajině podle nich nacisté, že chce Ukrajina vyrábět jaderné zbraně a že se Rusku ubližuje a že se ignorují ruské návrhy na
bezpečnost. Nehledejte za Lavrovem nic víc, on není placený za to, aby mluvil pravdu. 
Rusko páchá zločiny – a nejde jen o zločin agrese, ale i o válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. A když vidíme, jak Vladimir
Putin pohrdá Ukrajinci a odmítá, že by měli právo na existenci, je otázkou, jestli za tím ještě není i genocida. To uvidíme. 
Ale protože Rusko páchá tyto zločiny, doprovází to i informační kampaní, jež spočívá v přehazování viny a zodpovědnosti na
někoho dalšího. To je model jejich komunikace, do něhož spadá i Lavrovův rozhovor pro Al Džazíru – padla řada obvinění na
Ukrajinu a Západ, ale ani slovo o tom, že Rusko započalo útočnou válku. 
Pokud Rusko bude i nadále živit tento narativ, kam by to mělo vést? Tedy podle plánu Moskvy. 
Plán je maximálně poškodit Ukrajinu a vojensky ji dobýt. Demilitarizace je eufemismus pro zničení Ukrajiny. A denacifikace zase
pro svržení vlády a dosazení ruské loutky. Je ale důležité se na takový slovník nefixovat, protože je nástrojem jejich ovlivňování
veřejné debaty. A od počátku je pokřivený – Rusové jsou nejgeniálnější a nejdokonalejší v tom, čemu se říká terminologická
substituce. Slovo agrese nahradí obranou, ruskou okupační armádu nazvou separatisty… 
Nyní jde o to, jestli dobytí Ukrajiny pomůže vyřešit i politické cíle, které s tou kampaní souvisí. Tím si jistý nejsem. Vojáci jsou
nicméně na Ukrajině od toho, aby válčili – takže válčí tak, jak umí, bez respektu k pravidlům a zákonům válčení. Prostě tak, aby
napáchali co největší škodu a zlomili odpor ukrajinské strany. A vůli k odporu. 
Jak funguje Putinův kruh? Zmiňujete politické cíle. Jaké máte na mysli? 
Jednak jsou vztažené k Ukrajině – tedy záměr totálního podřízení Ukrajiny. Aby k tomu došlo, musí ji Kreml rozparcelovat.
Ukrajinci dali jasně najevo, že se dobrovolně nepodřídí. A ve vztahu k Západu jde o rozbití mezinárodního systému a systému
evropské bezpečnosti. Hraje-li se totiž podle pravidel mezinárodního práva, Rusko je nekonkurenceschopné a zaostává. Aby
se prosadilo, musí tento systém rozbít a nahradit jej sférami vlivu. To by Kremlu umožnilo dělat si ve svém okolí, co uzná za
vhodné. 
A podaří se mu to? 
Jde o to, jestli sankce Rusko porazí na kolena dříve, než Ukrajinu dobude. A pak je otázka, jestli na Putina vůbec může
zapůsobit argument, že zemi škodí. 
Jakou roli v rozhodování o dalších krocích hrají lidé z Putinova okolí, z jeho úzkého kruhu? 
Jde o uzavřený systém – vůdcovskou diktaturu, myslím si tedy, že za klíčová rozhodnutí nese ruský lídr zodpovědnost sám.
Nevěřím, že by podléhala nějaké větší debatě. Ta skupina nejbližších může čítat do dvaceti lidí – ti z bezpečnostní rady státu
plus pár lidí z prezidentské kanceláře. Ale to, jak mezi nimi funguje skupinová dynamika? To nikdo neví. 
Třeba Sergej Lavrov přeměnil ruskou diplomacii v nástroj propagandy, ale myslet si, že sám o něčem rozhoduje? To je hodně
optimistický pohled na jeho roli v celém systému. 
Jaké jsou potom – v kontextu invaze na Ukrajině – role například ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního
štábu Valerije Gerasimova? 
Oni o ní formálně rozhodují, vojenská rozhodnutí je vzhledem k jejich funkcím nemůžou obcházet. Zda jsou to ale ti, kteří se
podílejí na formování politiky, ne pouze na jejím provádění, tím bych si už jistý nebyl. 
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Dění v Evropské unii by pro Čechy mělo být stejně důležité jako dění v našem parlamentu, říká novinář Martin
Řezníček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: ČRo - vltava.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 18:31 , RU / měsíc: 291 476 , RU / den:
21 955 , Rubrika: Společnost , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24
Rádi byste alespoň okrajově nahlédli do hlavy ruského prezidenta Vladimira Putina? Pak si přečtěte jeho životopis, který
napsala špičková americká expertka na ruské poměry Fiona Hill, říká moderátor České televize Martin Řezníček. S Ondřejem
Cihlářem ve Vizitce mluvil o své novinářské praxi anebo o tom, co pro něj a jeho kolegy znamená z profesního hlediska válečný
konflikt na Ukrajině.

Jako mladý kluk rád jezdil stopem a objevoval kraj za hranicemi republiky. Byl zvídavý, toužil přijít věcem na kloub, bavila ho
angličtina. Rád sleduje, jak si s konkrétními problémy poradí různé státy, a dodnes si nedovede představit, že by v cizím jazyce
nečetl knihy anebo zpravodajství.

Ideální výbava pro novináře se zahraniční specializací, kterým se také Martin Řezníček po absolvování Fakulty  sociálních
věd  stal. Začínal v české redakci BBC, jeho druhým – a prozatím posledním – působištěm je od roku 2006 Česká televize.

Za sebou má čtyřletý post zpravodaje ve Washingtonu; zkušenosti z období, které se neslo ve jménu Donalda Trumpa, sepsal
do čtenářsky velice úspěšné knihy Rozpojené státy s podtitulem Amerika nejen televizní kamerou. V jaké fázi rozpojenosti se
USA nachází za prezidentování Joe Bidena a během ukrajinské krize? I o tom mluvil detailně s Ondřejem Cihlářem.

Zahraniční zpravodajství už není popelka

V současné době má Martin Řezníček v České televizi několik úkolů. Patří mezi moderátory hlavní zpravodajské relace Události
a publicistické hodinovky Události, komentáře.

Současně se coby člen Evropské vysílací unie stará o přípravu televize na české předsednictví v Radě EU. To začne v
červenci letošního roku. „Sledovat, co se děje v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentu, by mělo být pro Čechy stejně
důležité jako to, co se děje v české Poslanecké sněmovně anebo ve Strakovce. My jsme Brusel, není to žádná cizí entita,“
zdůrazňuje. Zahraniční zpravodajství bývalo v českém prostředí popelkou, situace se ale mění. Semínko vzestupu zájmu o dění
ve světě zasel podle Řezníčka Horizont, večerní půlhodinka zahraničního zpravodajství. Ve Vizitce mluvil také o tom, že jej dnes
profesně limituje chabá znalost ruštiny, již měl jen tři roky na základní škole. Ruštináři se aktuálně, podobně jako znalci
arabštiny po útocích na New York v roce 2001, v redakcích vyvažují zlatem.
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Druhé jednání mezi zástupci Ruska a Ukrajiny
TV , Datum: 03.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.03.2022 20:59 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 2 566 096,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
V Bělorusku dnes odpoledne proběhlo druhé jednání mezi zástupci Ruska a Ukrajiny. Sledoval ho kolega Patrik Balcar. Patriku,
dohodly se obě strany na něčem?

Patrik BALCAR, redaktor 
Dobrý večer. Tak obě strany se dohodly na vytvoření tzv. humanitárních koridorů. Ty mají sloužit k evakuaci civilního
obyvatelstva a taky k dodávkám potravin. Potvrdily to obě strany. Za ruskou stranu tedy poradce Kremlu Medynskij a za
Ukrajinu poradce prezidenta Zelenského Podoljak. Na dalších bodech se ale obě strany nedohodly. Rusko požaduje například
to, aby se Ukrajina demilitarizovala. Ta zase chce, aby Rusko složilo zbraně. Dnešní jednání tak proběhlo v běloruském Brestu
a očekává se, že během následujících dnů dojde ke třetí sérii těchto jednání.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Podle analytiků se ruská armáda potýká se špatnou morálkou svých vojáků na Ukrajině. Jsou demotivovaní, hladoví a unavení.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Na internetu kolují i videa, na kterých se ruští vojáci přiznávají, že často sabotují vlastní obrněná auta, aby se vyhnuli konfliktu
nebo pláčou do telefonu, když volají rodinám.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Válka ale stále nebere konce a scénářů možného vývoje je hned několik.

osoba 
Natašo, vše je v pořádku. Natašo, slyšíte mě? Hotovo, mluv na mámu, mluv.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Toto video obletělo celý svět. Mladý ruský voják, který propukne v pláč poté, co přes videohovor telefonuje se svou matkou,
zatímco mu Ukrajinci nabízejí čaj. Morálka ruských sil se neustále zhoršuje a je jisté, že tragédie se odehrávají na obou
stranách.

ruský voják v SMS zprávě své matce 
Jediné, co teď chci, je se zabít.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Ti vojáci, kteří padají do zajetí, jsou samozřejmě ti demoralizovaní a vypadá to, že ti demoralizovaní jsou ti mladí kluci, kteří do
toho spadli, ale ještě někde pořád jsou ti veteráni z té války na Donbase, někde jsou ti veteráni ze Sýrie. A Rusko se
nezastavilo. Rusko postupuje, byť jaksi nepostupuje úplně šikovně, efektivně.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Válka na Ukrajině stále pokračuje a scénářů je podle expertů hned několik.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Buďto boje budou pokračovat, nebo třeba dnešní jednání povedou k nějakému úspěchu a ty boje se zastaví, byť tedy pro to
nevidím moc velké šance.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Pokud měl někdo v Rusku iluzi, že se Ukrajina bránit nebude, tak dneska by z ní měl už být zcela vyléčen. Rusko si může
Ukrajinu vojensky podmanit, pokud přestanou bojovat tak špatně, jak bojují dnes, ale dlouhodobá okupace by pro ně problém
byl. Pokud to dopadne smírem, tak samozřejmě nevíme, na čem se dohodnou, ale některé věci nastínil včera ruský ministr
zahraničí Lavrov, takže aspoň trošku tušíme, co se skrývá pod těmi kritickými pojmy denacifikace a demilitarizace.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Asi nejčernější scénář je, že se velení ukrajinské armády v horizontu dní nebo týdnů rozpadne. Prezident Zelenskyj bude zajat
nebo zabit, Kyjev padne a Kreml do čela Ukrajiny dosadí své lidi.

Pavel HAVLÍČEK, analytik Asociace pro mezinárodní otázky 
Ať už to bude Viktor Janukovyč anebo to bude třeba Viktor Medvědčuk jako ten tradiční spojenec Ruské federace na Ukrajině a
vlastně i právě za přítomnosti ruských jednotek bude prostě prosazena ta ruská vůle.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Co naopak odborníci vylučují, je odchod ruského prezidenta z úřadu. Putin je fakticky u moci 22 let a pravděpodobnost, že by
své místo opustil dobrovolně, je prý téměř nulová. Aneta Bednárová, televize Nova.

Problém ruské armády? Ve vedení jsou často ti loajální, ale neschopní, říká analytik
TISK , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 12 , Autor: Viktor Votruba , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 02:28 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Invaze na Ukrajine , AVE: 614 156,98 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Posledních třicet let Evropa žila v dojmu, že už žádná válka nebude, a i ty největší evropské státy teď mají „bonsajové armády“.
I pokud by chtěla Ukrajině zajistit bezletovou zónu a přímo se tak zapojit do konfliktu s Ruskem, neměla by na to kapacitu. 

O průběhu ruské invaze na Ukrajinu kolují dezinformace od Rusů i od Ukrajinců. Například zprávy o zničení ruského konvoje o
osmi stech vozidlech jsou podle bezpečnostního analytika Jana Ludvíka extrémně nepravděpodobné. Jisté je ale podle něj to,
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že ruské armádě se nedaří postupovat tak rychle, jak předpokládala. Rusové přitom sahají už i kútokům na civilní obyvatelstvo.
„Například v Charkově naznačili, čeho jsou schopní. Zdaleka ale ještě nepředvedli všechno,“ vysvětluje Ludvík. Rusko podle
něj Ukrajince podcenilo a přinejmenším během prvního týdne bojů nebylo schopné koordinovaného postupu. 

* HN: Vede si Ukrajina v obraně zatím skutečně tak dobře, jak to z médií - a zejména pak sociálních sítí - vypadá? 

Objektivně se Ukrajincům bezpochyby daří. Ruský postup můžeme sledovat například i pomocí satelitních snímků a vidíme, že
je zmatený. Rusko evidentně Ukrajince podcenilo a platí za to poměrně velkými ztrátami. Nepochybně ale vidíme jen část z toho
konfliktu. U řady videí nelze ověřit jejich autentičnost. Je celkem logickou snahou Ukrajinců podrývat morálku ruské armády a
vytvořit narativ, že Rusko prohrává a jeho vojáci se vzdávají. Pokud si chceme udělat objektivní pohled, tak samozřejmě
musíme být opatrní. Z ukrajinské strany zaznívají až fantastická čísla o ruských ztrátách. 

* HN: Když bychom se podívali na konkrétní čísla ztrát, tak ve středu z ukrajinské strany zaznívalo, že již zemřelo na sedm tisíc
ruských vojáků. Vedle toho ale Pentagon uvedl odhad 1500 mrtvých vojáků na obou stranách. Ruské úřady pak aktuálně
poprvé oficiálně připustily zhruba pět set mrtvých. Čemu tedy věřit? 

Spíš bych věřil Pentagonu než Ukrajincům nebo Rusům. Kdokoliv má v tom konfliktu nějaký svůj zájem, tak na jeho informace
musíme nahlížet s určitou opatrností. Naopak nejdůvěryhodnější informace jdou od toho, kdo má zájem si udržet reputaci. 

* HN: Ruská invaze na Ukrajinu začala před týdnem a i podle vás si Rusko nevede zrovna dobře. Lze to ale po týdnu vůbec
zhodnotit? 

Objektivně si nevedou dobře první týden, to je nezpochybnitelné. Doposud Rusové nebojovali jako koordinovaná armáda.
Často se pohybují v malých skupinách, ne ve svých praporních uskupeních, která mají mezi 50 až 100 obrněnými vozidly. 

* HN: Co podle vás stojí za tím, že jsou tak nekoordinovaní? 

V armádách autoritářských režimů často vznikají problémy s tím, že se do důstojnických pozic dostávají lidé na základě své
loajality k režimu, nikoliv na základě svých schopností. Samozřejmě to ale neplatí vždy. Například Němci během druhé světové
války bojovali velmi efektivně, přestože jejich režim byl autoritářský. 

* HN: Má ruská armáda naopaknějaké nesporné silné stránky? 

Její velkou výhodou je nepochybně její početní převaha. Obecně je také po technologické stránce o něco lépe vybavená než
ta ukrajinská, zatím tuto výhodu ale neumí přetavit. 

* HN: Na sociálních sítích se často objevují snímky a videa opuštěné ruské vojenské techniky, jejíž obsluha se neznámo kam
ztratila. Dochází podle vás k hromadné dezerci ruských vojáků? 

Stále nevíme, pročtu techniku opouští. Vypadá to ale, že ruská armáda skutečně má problém s morálkou svých vojáků, zřejmě
proto, že jim neřekla, do čeho půjdou. Myslím si, že to opouštění techniky je do značné míry dáno právě i tím, že se Rusové
pohybují v malých skupinách, na které nikdo nedohlíží. U nich je pak větší pravděpodobnost, že se na to vykašlou. 

* HN: Pokud bychom vzali jako pravdivá ta ukrajinská čísla, která ve středu udávala 7000 mrtvých ruských vojáků, více než 200
zničených tanků a přes 30 sestřelených letadel a přes 30 vrtulníků, byla by to v kontextu velikosti ruské armády velká čísla? 

Pokud by tomu takbylo, tak by to byla obrovská čísla. V případě, že by Rusko mělo tolik mrtvých vojáků, tak by k tomu mělo
přibližně 30 tisíc zraněných. To je extrémně nepravděpodobné. 

* HN: Řada bezpečnostních analytiků hovoří o tom, že Rusko počátek invaze podcenilo zejména v oblasti letectva a raketových
útoků. Vidíte to stejně? A nemohlo by toto podcenění vyplývat z toho, že Rusko chtělo minimalizovat ztráty na civilistech? 

Z toho, co jsme viděli, máme velmi dobrý důvod se domnívat, že se Rusko z politických důvodů rozhodlo ztráty na civilistech
minimálně během první fáze konfliktu skutečně omezit. Mohli ale také podcenit ukrajinský odpor a domnívat se, že budou více
vítáni. Masivnější využití dělostřelectva ze strany Ruska jsme viděli až začátkem tohoto týdne. Zpočátku k zasažení civilních
objektů raketami docházelo jen výjimečně. 

* HN: Od té doby už jsme ale viděli řadu snímků zničených obytných domů. Je tedy Rusko ve svém boji agresivnější, než bylo
zpočátku? 

Částečně ano. Vidět jsme to mohli například v Charkově. Zdaleka tam ale ještě nepředvedli, co všechno by mohli udělat. Jen
naznačili, čeho jsou schopní. Možná tím chtěli vyslat signál ukrajinským civilistům, aby opustili města, a snad i ukázat, co se
stane, když ukrajinský odpor bude pokračovat. 

* HN: Jak je na tom ukrajinské letectvo? 

Víme, že je do nějaké míry schopné stále létat, což je pro Ukrajince v této fázi velký úspěch. Evidentně jsou také schopní
nasazovat turecké drony, které jsou poměrně úspěšné. Klasické zbraňové systémy jsou sice stále účinnější než drony, na
rozdíl od dronů ale na sobě nemají kameru, takže dopad jejich střel nevidíme. V souvislosti s útoky drony od Ukrajinců zaznívají
až fantastická čísla, jako že například zničili konvoj osmi set vozidel. To je extrémně nepravděpodobné. Na to ani tolik dronů
nemají. 

* HN: Známé jsou také příběhy o pilotovi nazývaném Duch Kyjeva, který měl už sestřelit přes deset nepřátelských letadel. Je to
možné? 
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S největší pravděpodobností to bude mýtus. Stejně tak asi i ten příběh o sestřelení dvou ruských výsadkových letounů. Pokud
by k tomu někde došlo, tak bychom k tomu určitě viděli i nějaká videa či fotky. 

* HN: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stále žádá NATO o vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou. Je možné, aby
aliance nebo některý z evropských států něco takového udělaly? 

Ty státy, které by bezletovou zónu zajišťovaly, by tím byly nutně vtaženy do konfliktu. Zároveň není vůbec jisté, zda by to vůbec
nějaký stát NATO dokázal, tedy s výjimkou USA. Všechny státy sice mají letadla, vynucování bezletové zóny ale znamená víc.
Aby to vynucování bylo efektivní, tak musí sestřelovat ruská letadla v prostředí, ve kterém se pohybují prostředky ruské
protivzdušné obrany. Bylo by to velice obtížné. Muselo by se útočit i na tu protivzdušnou obranu nebo velmi riskovat. Přitom by
pořád šlo o útočení na ruská letadla a ruské jednotky. Rusko by pak přirozeně přikročilo ktomu, že by zaútočilo na základny,
odkud tato letadla vzlétají, byť by byly například v Polsku. Mohlo by se také pokusit narušit a oslepit komunikaci NATO. Bylo by
to zahrávání si s ohněm. Vyhlášení bezletové zóny bez připravenosti jít s Ruskem do války je holý nesmysl. 

* HN: Jak si zatím západní státy a Evropská unie v přístupu k ruské invazi na Ukrajinu stojí? Jsou jejich kroky dostatečně rázné?

Jsou o něco ráznější a rychlejší, než by se dalo čekat. Bylo předvídatelné, že invaze bude pro Západ šok. Po třiceti letech míru
v Evropě, kdy jsme mluvili o tom, že válka v Evropě je již nemožná, najednou přišlo tohle. 

* HN: Mír v Evropě ale přece uplynulých 30 let tak úplně nebyl. Ke konfliktům docházelo na Balkáně. 

V tomto případě ale fungovala jakási zažitá kulturní představa, že se jedná o konflikt lidí, kteří nejsou tak úplně civilizovaní. Lidé
ze Západu to brali tak, že si Balkánci podřezávají krky a zbytku Evropy se to moc netýká. Každopádně se tam po rozpadu
Jugoslávie odehrávala určitá občanská válka, kdežto nyní je to konvenční konflikt dvou organizovaných států. To Evropu
šokovalo, a proto na to reaguje tak silně. Zároveň se ukázalo, že Evropě chybí porozumění problematice obrany. Například
deklarace typu, že EU dodá Ukrajině letadla, narazila na skutečnost, že ta volná letadla pořádně nemá žádný z evropských
států k dispozici. 

* HN: Tedy skutečně platí, že sami máme málo? 

Ano. Posledních třicet let jsme žili v dojmu, že už žádná válka nebude, a i pro ta největší vojska v Evropě se vžilo označení
bonsajová armáda. I britská a francouzská armáda, které jsou v Evropě poslední dvě velmi efektivní, jsou početně velmi malé. 

* HN: Podcenila tedy Evropa v posledních třiceti letech své vyzbrojování? 

Ne tak úplně. Po skončení studené války to bylo poměrně logické rozhodnutí, ten velmocenský protivník tu chyběl. Podcenili
jsme to ale podle mě po roce 2014, kdy došlo k anexi Krymu. Hodně pozornosti jsme tehdy věnovali hybridní válce a
dezinformacím, pod což se schovalo hodně věcí, klasické vyzbrojování ale moc neprobíhalo. 

* HN: Nastane podle vás nyní něco jako renesance ve zbrojení? 

Je to dost pravděpodobné. Nevíme, jak tento konflikt dopadne. Můžeme jen doufat v to, že bude vyjednán nějaký mír, který
zhodnotí, že Ukrajina se dobře brání. Zároveň s tím ale Rusko nezmizí. K vyzbrojování také dochází v Asii, zejména v Číně, ta
potřeba vyzbrojování Západu tu tedy bude. Jediný, kdo v posledních letech úplně nežil v mírovém snu, byly Spojené státy,
které tak trochu držely ochranu i nad Evropou, aby si ona ten svůj mírový sen mohla žít. 

* HN: Jsme stále v situaci, kdy není eskalace konfliktu úplně nezbytná, nebo už byl Putin zahnán do kouta a bude chtít zvítězit
za každou cenu, aby se sám udržel u moci? 

Myslím si, že prostor pro mírové řešení stále máme. Putin deklaroval takové nesmyslně znějící cíle, jako je denacifikace a
demilitarizace Ukrajiny. To v podstatě může znamenat cokoliv, což nám dává určitý prostor s ním dosáhnout nějaké dohody, v
rámci níž on bude moci říkat, že svých cílů dosáhl. A že ruská armáda splnila, co měla, a z úcty k ukrajinským civilistům konflikt
ukončila. Stejně tak to v nějaké své verzi může prodat i vedení Ukrajiny, pokud příliš nepodlehne své vlastní propagandě o tom,
že vyhrává. 

* HN: Co by se muselo stát, aby skutečně hrozilo, že Rusko sáhne po svém jaderném arzenálu? 

Aby k němu sáhlo v rámci nějakého racionálního postupu, tak největším rizikem by byla chvíle, kdy by prohrávalo v konvenční
válce, a to ale ne jen vůči Ukrajině, ale v konvenční válce se Západem. Nemyslím si, že by taktické jaderné zbraně použili jen
proti Ukrajině. 

HN: K takové situaci by tedy podle vás mohlo dojít až v momentě, kdy by se do konfliktu přímo zapojily i západní země? Nebo by
mohlo stačit už jen to, že budou nadále a třeba ještě více podporovat Ukrajinu dodávkami zbraní? 

* Nemyslím si, že by k tomu došlo v době, kdy se Západ přímo nezapojí do konfliktu, protože by se Rusku špatně vybíraly cíle.
Obecně se nabízí například letiště, ze kterého vzlétají letadla, která na vás útočí. Ale dělat to ve chvíli, kdy Západ nebojuje, je
daleko těžší. Rusko by však také mohlo sáhnout například jen ktestu jaderné zbraně. Dnes už velmoci jaderné zbraně
netestují, protože nemusí, už vědí, jak fungují. Ten test je ale zároveň stále obrovským symbolem, připomenutím toho, co
jaderné zbraně umí. 

HN: Hrozí reálně, že se režim Vladimíra Putina v důsledku možného selhání Ruska v bojích na Ukrajině zcela zhroutí? 

* To se může stát. A právě v momentě, kdy by se něco takového blížilo, by mohlo Rusko sáhnout ktomu demonstrativnímu testu
jaderné zbraně. Co se Západu týče, tak pokud by v Rusku skutečně hrozil pád režimu, měli bychom si přát, aby byl ten pád v
očích Rusů co nejvíce chybou Vladimira Putina a co nejméně důsledkem kroků Západu. Pokud by tomu bylo naopak, mohla by
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velká část ruského politického aparátu a veřejnosti souhlasit s použitím jaderných zbraní proti Západu. 

HN: Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že se nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině mění světový řád. Při té příležitosti zmínil
například skutečnosti, že i jinak dlouhodobě zdrženlivé Německo poskytlo Ukrajině zbraně a že Švédsko a Finsko mají zájem
stát se členy NATO. Jsou to i podle vás zásadní momenty? 

* Ano, jsou to velmi silné momenty, které do značné míry symbolicky stvrzují tu probíhající změnu. Finsko a Švédsko jsou
nepochybně tradičně neutrální země, i bez NATO už jsou ale s ostatními evropskými zeměmi v oblasti bezpečnosti provázané.
Tak jako má NATO článek 5 o společné obraně, tak i Evropská unie má podobný článek ve svých smlouvách. To znamená, že
tyto státy jsou i bez NATO chráněné závazkem o společné obraně EU. V těch evropských smlouvách je ta ochrana dokonce
ještě explicitněji uvedená, protože říká, že v případě vojenského napadení poskytnou členské státy EU veškerou svou
vojenskou pomoc. Zatímco u NATO je to poskytnutí takové pomoci, které země uznají za vhodnou. 

HN: Tedy pro Švédsko a Finsko by sevstupem do NATO reálně zase takmoc nezměnilo, protože už jsou na ochranu NATO
napojené přes ostatní členské země EU? 

* NATO je samozřejmě pro obranu efektivnější a svým členům umožňuje zapojení do svých struktur velení. Z hlediska faktické
obrany těchto zemí by se ale skutečně tak moc nezměnilo, symbolicky by to však byla velká změna. 

HN: Když by se Ukrajina jednoho dne stala součástí Evropské unie, jak o to žádá, tak by se i jí - zprostředkovaně přes ostatní
státy EU - týkala ochrana NATO? 

* Je to tak, zároveň by to ale nemuselo být pro Rusko tak iritující jako vstup Ukrajiny do NATO. Bezpečnostní závazek v
Evropské unii je jednoznačně obranný. U NATO je ten závazek sice stále také obranný, ale Rusko má paranoidní pocit, že je v
něm skryta i velká kapacita k útoku. NATO už ostatně v minulosti udělalo řadu věcí, které nebyly obranné, například v Kosovu
vůči Srbsku. Tehdy to pro Rusko jasně znamenalo, že NATO není jen obranná aliance. My jsme to brali tak, že pomáháme
kosovským Albáncům, Rusko to ale četlo jinak. 

Ruský postup můžeme sledovat například i pomocí satelitních snímků a vidíme, že je zmatený. Rusko Ukrajince podcenilo. 

Hodně pozornosti jsme po roce 2014 věnovali hybridní válce a dezinformacím, klasické vyzbrojování ale moc neprobíhalo.
Rusko by mohlo sáhnout jen k testu jaderné zbraně. Ten je stále symbolem a připomenutím toho, co jaderné zbraně umí, 

JAN LUDVÍK (37) Bezpečnostní analytik a odborný asistent z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve své práci se zaměřuje zejména na jaderné zbraně a vojenské konflikty. 

O autorovi: Viktor Votruba, viktor.votruba@hn.cz
Foto autor:   Foto: HN - Libor Fojtík
Foto popis:   Atom jako pojistka v krizi „Rusko by jaderné zbraně mohlo použít v případě, že by se do konfliktu přímo zapojily i
západní země,“ říká bezpečnostní analytik Institutu politologických studiíFSV Univerzity Karlovy Jan Ludvík.

Rusové ve státní televizi vidí jen virtuální realitu
TISK , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 10 , Autor: VÍT SVOBODA , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022
02:28 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Putinova válka , AVE: 27 782,29 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Na Ukrajině pokračuje Putinova válka. V Rusku tak ale bombardování a ostřelování ukrajinských škol a domů pojmenovat
nemohou. 

Pravda dříve či později prosákne, říká Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z Katedry východoevropských a
ruských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . 

* Vědí Rusové, že jsou ve válce s Ukrajinou? 

To je jednoduchá otázka, kterou není lehké zodpovědět. Vědí to, zároveň jim ale média říkají, že ve válce nejsou, že jde o
speciální operaci. Část Rusů je tomu ochotná věřit a opakuje věty o operaci s cílem odstranit z Ukrajiny nacisty, fašisty a nevím
koho ještě, matlají to všechno dohromady. Většina Rusů si ale musí být vědoma toho, že když dochází k bombardování, válka
to je. Musíme si ale uvědomit, že informační prostředí v Rusku je výrazně cenzurováno, jede tam natvrdo válečná cenzura. I
když vědí, že je to válka, přísun informací je výrazně omezený. A dozvídají se, že ztráty jsou minimální, že zatímco likvidují
nacisty, ruští vojáci umírají v jednotlivcích. A že se nedotknou civilního obyvatelstva. 

* To mě vede k otázce, co vidí Rus nebo Ruska, když teď zapnou televizi? 

Vidí to, že ruská armáda bez problému statečně postupuje, že na ni střílejí zlí banderovci z civilních budov, čemuž se brání. Tak
vysvětlují zásahy civilních budov – že v nich byli schovaní ukrajinští vojáci. A že ti používají běžné lidi, civilisty, jako lidské štíty.
Zprávy o tom, jak jedou osvobodit Ukrajinu od banderovců, od lidí, kteří se jí zmocnili. Tohle tam jedou od rána do večera. Je to
taková virtuální realita. 

* Jak říkáte, státní média šíří propagandu, podle nich se na Ukrajině osvobozuje. Dá se tedy říct, že se Putinův režim snaží
před Rusy, svými občany, utajit, že je jejich země ve válce? I když ti by to asi opravdu měli vědět? 

Přesně tak to je. Slovo válka je dokonce v Rusku zakázané. Pokud by někdo chtěl čirou náhodou informovat jinak než skrz
ministerstvo obrany, už se chystá paragraf, podle kterého vědomě „lživá informace“ o vojenských operacích ruské armády
může znamenat až 15 let za mřížemi. 
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* Dá se to k něčemu přirovnat? Je takový postup, tedy napadení a jeho utajování před vlastními lidmi, v Rusku běžný? 

Tahle operace fakt běžná není. Spustit se stotřicetitisícovou armádou válku v sousední zemi a po šesti dnech, i když ty zprávy
jsou z ukrajinské strany, která taky logicky používá propagandu, mít možná šest tisíc mrtvých, rozmlácenou bojovou techniku,
to není normální ani běžné. 

* Jde mi o to lhaní vlastním občanům, že nejsou ve válce. Jestli to bylo podobné, když byl například anektovaný Krym. 

Krym byl přiznaný až ve chvíli, kdy bylo jasné, že se to povedlo. Vladimir Putin ještě ve chvíli, kdy se tam tehdy vojska
rozmisťovala, tvrdil, že to nejsou ruští vojáci, ale místní domobrana. Že to vybavení se dá koupit v jakémkoliv obchodě s
vojenským materiálem. Nepřiznávali to. Stejně tak nepřiznávali, že by ruská armáda byla na Donbase, vymlouvali se, že jejich
výsadkáři zabloudili, raketové útoky přisuzovali Ukrajincům, i když bylo jasné, že to oni být nemohli. Informacemi v Rusku
opravdu šetří a zkreslují je. 

* Šířit informace o válce v Rusku se teď snaží i lidé mimo něj, například protiválečnými recenzemi na Google Maps, hackeři
napadají státní televizi i weby. Má tohle smysl? Může to skutečně pravdu mezi Rusy a Rusky rozšířit? 

Je to asi to jediné, co se dělat dá. Nenapadá mě, jak jinak tu informaci k lidem dostat. Státní televize vám pravdu neodvysílá,
dnes se uzavřelo Echo Moskvy, byly zablokované stránky Dožď, jediné opoziční televize. Novaja Gazeta byla důrazně
upozorněna, že pokud bude psát o speciální operaci jako o válce, bude její stránka uzavřena taky. Takže moc jiných možností,
jak tu zprávu šířit, nemáte. Ona ta informace ale dříve či později prosákne. Je strašně náročné to držet, je tam snaha dostat se
k reálnější informaci, pro masového diváka je ale samozřejmě důležité, co vysílá televize. A ta vysílá oslavné tirády o tom, jak
ruská armáda statečně postupuje a denacifikuje. 

* A kdyby se ruská státní televize najednou změnila v ČT24, kdyby jednoduše začala pravdivě informovat, držet se ověřených
faktů, dá se odhadnout, jaká by byla reakce? Postavili by se Rusové své vládě a Putinovi? 

Je těžké to odhadovat, protože teď nejde zveřejnit ani pořádný průzkum veřejného mínění, který by zjišťoval, jak se lidé k válce
staví. Pak nejde zjistit, jak to reálně je. Asi by se lidé naštvali, možná by vyšli do ulic, ale v současnosti to moc nevidím. Moji
známí a kamarádi z Ruska se k válce staví buď vlažně, někteří vyloženě odmítavě, ale slyšel jsem i hlasy, že to špatně
chápeme. Že to bylo nutné, protože už nešlo dál trpět, jak Ukrajinci ostřelují pokojné obyvatele samozvaných republik. A že
Vladimir Putin udělal správně. I to slyším od svých známých. Vzdělaných lidí, nejsou to žádní tupci. Akorát víte, že o tomhle se s
nimi prostě radši nebudete bavit. 

* I běžní Rusové a Rusky válku každopádně pocítí, západní sankce budou mít vliv na kvalitu jejich života. Víme, jak přesně na
ně sankce dopadnou? 

Nedá se přesně říct ani to, jak dopadnou na nás. Máme zprávy o tom, že moskevské restaurace vaří už jen z ruských potravin.
Ustane dovoz zboží. Dá se očekávat vysoká inflace, odhady se pohybují okolo patnácti až dvaceti procent. A to je ten prvotní
šok, který je citelný, to ale spadne zase dolů a někde se to ustálí. Pak jsou tu ještě dlouhodobé vlivy. V tuhle chvíli třeba
extrémně podražil plyn, vyskočil až na devítinásobek původní ceny. Pro Rusy bude nepříjemné, že nebudou moci převádět
peníze do zahraničí, Putin zakázal vývoz peněz. Stát nebude vyplácet procenta z úroků, to je faktický krach, technický bankrot. 

* Jak zareagují už tak chudí Rusové na to, že budou ještě chudší? 

Část je naštvaná, část je schopná říkat, že to vydrží, protože tady jde o princip. Nejsem ale schopný kvantifikovat, jak moc
reprezentativní výsek to je, jsou to spíš reakce z médií a sociálních sítí. Jak jsem říkal, průzkumy veřejného mínění budou v
tuhle chvíli bezcenné. Těžko teď někdo může vydat, že třeba 60 procent lidí je proti válce a jejím důsledkům. To by byl jeho
konec a čekalo by ho těch 15 let vězení. A myslím si, že to Rusům ještě tolik nedochází. Část z nich taky vymýšlí, jak se dostat z
Ruska. Když jste třeba programátor, nechcete pracovat v Rusku, kde jste si za svůj plat skvěle žili, a najednou vám s propadem
rublu ubyla v podstatě půlka výplaty. Tihle specialisti koukají na to, jak z Ruska vypadnout. Nejvíc to postihne samozřejmě ty,
kteří byli zvyklí cestovat do zahraničí, dopřávat si lepší věci. Reakci společnosti ale neznáme, buď se naštve a půjde proti
vládě, nebo naopak udělá klasickou kruhovou obranu. Semknou se. 

* I v kombinaci s propagandou, která jim řekne, že je za tím zlý Západ. 

Přesně tak. Ale to může fungovat jen nějakou dobu. 

* Je pravda, že Putinova popularita prudce rostla, když se pustil do ozbrojeného konfliktu, například v případě anexe Krymu v
roce 2014. Dá se tedy říct, že Rusové chtějí silného vůdce, který válčí se světem, chrání je? 

Samozřejmě chtějí. Imponuje jim to. Do značné míry mu to dlouho vycházelo. Proto je teď tak nervózní, že se to zadrhává.
Protože se ta perspektiva, že tam přijedou a všichni je budou vítat květinami, nenaplnila. 

* V tuto chvíli je asi dost nervózní. 

Je. Potřeboval by úspěch, dobít velké město, ideálně Kyjev. A chytit Zelenského. A tak je nervní. 

* Uvidíme, co pro nás ta jeho nervozita bude znamenat. Jestli nepřeroste v nějaký nepříjemný krok. 

Uvidíme. To nevíme. 

***

Nejvíc to postihne samozřejmě ty, kteří byli zvyklí cestovat do zahraničí, dopřávat si lepší věci. Reakci společnosti ale neznáme,
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buď se naštve a půjde proti vládě, nebo naopak udělá klasickou kruhovou obranu. Semknou se. 

O autorovi: VÍT SVOBODA, redaktor
Foto autor:   FOTO: IVA ZÍMOVÁ
Foto popis:   Pytle s pískem mají pomoct chránit před ruskou armádou i kuře z Kentucky.
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mluvčí 
Sankce měly konkrétní dopad třeba i na vás, jako nemohl jste si třeba vybírat z bankomatu peníze i vy jste to pocítil?

mluvčí 
Ano, přesně tak v platby kartou výběry z bankomatu, to všechno přestávalo fungovat. Kromě toho ruský stát začal blokovat
přístup k sociálním sítím, když bylo velice těžké se s někým spojit a pro to i to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vrátit.

mluvčí 
No a právě i v té souvislosti, jak jste se vůbec dozvěděli, že Rusko minulý čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu?

mluvčí 
Já jsem si to osobně dozvěděl, takže mi psala kamarádka z Kyjeva s tím, že Kyjev bombardují nebo ostřelují. A pak se měl
vlastně zjištění médií, protože se mi podařilo skórovat i v Rusku, česká média i různá nezávislá ruská média, která ale teď už by
nebylo možné sledovat, protože už jsou zablokované.

mluvčí 
Sledoval jste oficiální ruská média jako i pro vás, když to můžete posoudit diametrálně odlišné informace jste viděl na jedné na
druhé straně.

mluvčí 
Ruská média se překvapilo mě některá ruská média, ať už třeba psaná nebo nebo i televize, tak se k tomu nevyjadřovali nějak
zvlášť konkrétně oni změnili speciální vojenskou operaci, ale snažili se nešířit paniku dělat, že se vlastně nic neděje, protože
nechtěli, aby běžný Rus měl pocit, že, že jdou bojovat s Ukrajinou.

mluvčí 
I čeští studenti se tedy byli na té ruské univerzitě velmi krátce, měli jste šanci potkat se s ruskými studenty. Mluvili jste s nimi i o
tomto byla jaksi toto bylo téma hovoru?

mluvčí 
Ano, samozřejmě bavili jsme se o tom, jak se zahraničními studenty, tak s tím přímo s těmi místními Rusy. Ptal jsem se jich, jaký
na to mají názor a snad nikdo neřekl, že by byl pro válku všichni souhlasili s tím, že i ta válka je zbytečná a že v podstatě
prohrou pro obě strany.

mluvčí 
Ale pokud můžete posoudit tak ve společnosti, tedy to téma příliš rezonovalo už jenom z toho důvodu, že média o tom
informovala tak, jak jste právě před chvílí říkal?

mluvčí 
Třeba u mladých lidí je přístup mladých lidí v Rusku, je přístup médií trošku jiný, protože mají přístup k sociálním sítím, kde
získávají informace. Proto byl jeden z těch důvodů, proč ruský stát začal sociální sítě zpomalovat nebo blokovat, aby omezil ty
informace, které lidi získávají. Zároveň, aby se lidé nemohli shromažďovat, protože válka vlastně vypukla ve čtvrtek, tuším a ve
čtvrtek v pátek byly demonstrace v centru Moskvy tehdy nápravy univerzita nedoporučila se zdržovat vůbec to v tom centru.

mluvčí 
Dodržel jste to, nebyl jste v centru?

mluvčí 
Jsem centrem projížděl jenom metrem a i v metru jsem viděl, že tam stojí spoustu policistů více než obvykle. A nechtěl jsem nic
riskovat.

mluvčí 
No, možná ještě mě zajímá celková ta atmosféra v té společnosti. Vy jste mluvil se studenty, říkal jste, že jste nechtěl nic
riskovat. Spíše jsou lidé se klidí nebo tam nějaký ten ta atmosféra, možná i oba možná i určitého deziluze naštvání je cítit. Lidé
si asi na hlasy říkají, ale z té atmosféry, dá se to vycítit.

mluvčí 
Řekl, že je lidé jsou nebo aspoň v Moskvě. Je to tak, že ti lidé tím, že to ještě, že to obrovské město, tak ti lidé nejsou tak
komunikativní, takže z nekomunikují s cizími lidmi, když už tak jsou takoví střídmí v těch vyjádřeních, takže takže těžko říct.

mluvčí 
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Jaký obor studia vás vůbec zavedl do Moskvy.

mluvčí 
Na studu ruštinu se zaměřením na hospodářskoprávní turistickou oblast, takže právě proto jsem chtěl do Ruska. Bohužel mi to
teda nevyšlo. No.

mluvčí 
No v tomto kontextu vlastně tedy ten názor, co by si myslíte o té situaci?

mluvčí 
Jak říkám, pro mě válka je prohra pro všechny. Jsem dokonce ani nečekal. Upřímně jsem se spletl, že protože jsem čekal, že
žádná válka nebude. Myslel jsem si, že Putin a jeho tým nejsou takoví blázni, aby se útočili na Ukrajinu a bohužel se tak stalo.

mluvčí 
Vy jste říkal, že vy jste čerpal informace jaksi ze zahraničních třeba sociálních sítí, že jste byl propojen se světem, jak to mají ti
ruští studenti i oni tohle jaksi vnímají, jak je to tam blokováno, můžu si člověk mladý člověk v Rusku udělat názor, protože
prostě může taky nějakým způsobem sledovat zahraniční média.

mluvčí 
Samozřejmě, jak říkám, spousta z nich sleduje sociální sítě. Spousta z nich, a když už umí jazyky, hlavně teda ti studenti, tak
mají přístup v zahraničí médií. Problém to je právě pro starší lidi, kteří takový přístup nemají.

mluvčí 
Ještě k těm demonstracím, když se třeba teď díváte zpětně na ty záběry. Vidíte tam spíše mladé nebo spíše, řekněme, lidi,
staršího, možná i seniorského věku, tedy lidi, kteří si pamatují, co to znamenalo válka nebo maltou ještě jaksi v sobě od svých
rodičů. Spíše máte pocit, že se to zasahuje více tu starší generaci teď misi těch protestech na ulicích.

mluvčí 
Tam, protože to zasahuje, jak mladé tak starého. Všechny.

mluvčí 
Mě teď o to jako, že vlastně možná mladí lidé právě, protože se obávají do toho střetu s tou totalitní mocí nejdou, zatímco ty
starší už vlastně si říkají, nemám v podstatě co ztratit stejně jaksi ten protest tehdy nemyslí, jak si všichni, ale že ten protest si
půjdu na to náměstí říct, tak v tomhle tom smyslu si říkám, jestli je tam nějaká třeba nějaká čára mezi těmi mladšími staršími, tak
se to necítil.

mluvčí 
Že tam, že se účastnili mladší lidi. Vím, že se účastnili i lidé z té naší univerzity, dokonce někteří vyučující vím o tom, že někteří z
nich byli zatčeni zmláceni a a teda někteří zahraniční studenti se účastnili, ale to je teda nebylo doporučováno. Když.

mluvčí 
Jste mluvil s těmi mladými ruskými kolegy, do jaké míry třeba hovořili také o tom, že by Rusko opustili.

mluvčí 
Někteří to zvažovali, ale dá se říct, že by to byla většina. Otázka, jak, jak se ta situace změnila, třeba teď po tom týdnu.

mluvčí 
Co teď dál vaše studium prostě vrátil se budete pokračovat v Praze, tedy v Praze v Olomouci na Palackého univerzitě.

mluvčí 
Jo v Olomouci.

mluvčí 
V tak jo. Já sám syn Žák student Univerzity Palackého v Olomouci, tak já vám děkuji za vaše za rozhovor za vaše svědectví z
Moskvy, na shledanou.

mluvčí 
Krásné ráno do Prahy. Mějte se pěkně.

mluvčí 
Ve 3 čtvrtě na 7 pro vás máme přehled očekávaných událostí. Dobré ráno. Ukrajincům prchajícím před válkou pomohou od
dnešního dne i v pražském Kongresovém centru. Vznikl tam nové asistenční středisko. Fungovat by mělo nonstop denní
kapacita je 1000 lidí. Asistenční centrum v provozu například v městské knihovně na pražském Mariánském náměstí. Otevírají
se ale po celé republice. Dobrovolníci i pracovníci úřadů tam pomáhají Ukrajincům s vyřízením příslušných dokumentů.

Premiér Petr Fiala bude společně s ministryní obrany Janu Černochovou. Odpoledne jednat s vedením speciálních armádních
průzkumných sil v Prostějově. Předtím navštíví předseda vlády centrum pomoci uprchlíkům z Hradce Králové. I tam poskytují
Ukrajincům první kontakt s českými úřady. Cestu absolvuje premiér v době, kdy vláda řeší pomoc Ukrajině zasažené ruskou
invazi.

Ministerstvo zdravotnictví předloží k připomínkám návrh o automatické valorizaci platů plateb státu za děti, seniory či
nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce se budou podle ministra
Vlastimila válka odvíjet patrně od průměrné mzdy. V letech, kdy se bude české ekonomice dařit, tam nebudou vyšší bude
platba vyšší a naopak. Podle šéfa rezortu by měl systém začít fungovat od příštího roku.
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mluvčí 
Já přidám pozvánku ke sledování sportovních přenosů.

mluvčí 
České televize. Dobrý den. V norském květ Fillu pokračuje sjezdem mužů.

mluvčí 
Seriál Světového poháru alpských lyžařů. Biatlonisty čeká v Kontiolahti. Ta.

mluvčí 
Se tam a skokané skokanky na lyžích absolvují v rámci prestižního.

mluvčí 
Seriálu soutěž družstev v norském Oslu. Vše uvidíte na ČT sport.

mluvčí 
V Pekingu slavnostním ceremoniálem, který vysíláme od 12 55 na sportovním programu České televize, začnou zimní
paralympijské hry. V českých barvách se jich.

mluvčí 
Z účastníků para hokejistů a 4 lyžaři. Vlajkonošem výpravy bude Bára hokejista stejně Krupička.

Startuje kvalifikace o postup na letošní.

mluvčí 
Finálový turnaj Davisova poháru. Češi se utkají s Argentinci. Nejdříve se na kurtu představí Jiří Lehečka souboji se
Sebastianem kurzem. Po něm pak Tomáš Macháč s Diegem Schwartzman. Přímý přenos vysíláme od 16 hodin na dvojce.

mluvčí 
Já přidám počasí, dobré ráno. Dneska bude na obloze většinou oblačno. K tomu se budou obývat místy sněhové přeháňky. Na
horách na severu severovýchodě Česka pak bude sněžit i trvaleji. Odpolední teploty vystoupí na 26 stupňů na horách pak
bude nejčastěji kolem minus tří. Vítr bude foukat od severu nebo severovýchodu. Ze začátku bude slabý postupně během dne
mírný. Taky zítra se budou objevovat místní sněhové přeháňky, a to hlavně na severovýchodě Česka. Během neděle
přechodně přeháněk ubude a bude mít mraků v pondělí už zase bude přeháněk víc. Teploty se moc měnit nebudou. Noční
zůstanou pod nulou a odpolední většinou jen od jednoho do šesti stupňů Celsia. Teď už počasí v jednotlivých regionech v
Praze dneska nejčastěji oblačno. Sněhové přeháňky, odpolední teploty do plus pěti stupňů Celsia. Na Plzeňsku odpoledne 36.
Přeháňky odpoledne můžou být přechodně i smíšené. Občasné sněžení nebo sněhové přeháňky se dneska budou obývat i na
Liberecku. Odpolední teploty tam budou většinou do čtyř maximálně pěti stupňů Celsia. Tak i na jižní Moravě přeháňky více
bude odpoledne. Můžou být i smíšené v těch nejnižších polohách a teploty většinou kolem plus pěti. Na severovýchodě
odpoledne jenom +1 až +4 stupně. Sněhové přeháňky v Beskydech a taky v Jeseníkách i trvalejší sněžení. Kvůli počasí pěkný
den.

mluvčí 
Rusko Ukrajina se dohodli na humanitárních koridorech možným dočasným příměřím, aby mohl odejít civilní obyvatelstvo.
Takový výsledek druhých mírových jednání, která se včera uskutečnila v Bělorusku. Ruský prezident Putin v rozhovoru se
svým francouzským protějškem Macronem ale uvedl, že nadále trvá na odzbrojení a kapitulaci Ukrajiny. My jsme teď ve spojení
s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den vám přeji.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Tak je to pozitivní výsledek těch druhých mírových jednání nebo jsou to zatím prostě jen slova, než dojde na uplatnění v
praxi, tak se vlastně nic nemění.

mluvčí 
Tax je to takový velmi velmi dílčí úspěch, ale jak jsme tam slyšeli, tak vlastně vlastně ty hlavní body ty vůbec řešeny nebyly
Rusko nadále trvá na nějakej nějakých podmínkách, které jsou, které jsou prostě nesmyslné, takže dokud to se nezmění, tak
tak ten mír pravděpodobně nenastane.

mluvčí 
Připojím aktualitu dnešní noci nebo rána ostřelování jaderné, ale energie jen elektrárny, pardon, nehoda jdou nedodržování
ženevských konvencí, tedy o čem to svědčí?

mluvčí 
Tak svědčí o tom, že ruská armáda nepostupuje rozhodně tak, jak tvrdila tj. vysoce přesnými přesnými zbraněmi, kterými by
zasahovala jenom jenom ty vybrané vojenské cíle. Oni prostě pálí na všechny strany, což takový takový ne úplně typický rys
ruské armády. A oni samozřejmě nebo oni samozřejmě budou tvrdit, že se tam ukrývali, ukrývala, jak Putin s oblibou říká
neonacisté, takže, takže oni si to nějak jako ospravedlňovat budou, ale myslím si, že tam je daleko nejvíc právě tenhle ten
moment moment jako ne cíleného střílení na všechny strany.

mluvčí 
Podle ruské agentury ta náměstek ministra zahraničí Sergeje jablko včera sdělil, že Rusko připraveno na dialog se Západem o
bezpečnostních zárukách otázkách strategické stability. Tak je to významné prohlášení, respektive, jak ta prohlášení jdou tak
trochu proti sobě, jak se v tom orientovat?
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mluvčí 
Tak ono se v tom orientuje velmi těžko, protože něco říká něco, říká prezident, když už tedy, když už tedy poskytne nějaké
nějaké vyjádření, něco říká ministr zahraničí a něco říká jako nebo lidé, kteří jako fakticky to ministerstvo řídí to Lavrov
rozhodně není. A čili vyznat vyznat se v tom je docela docela těžké. Ono asi to nejdůležitější, co na tom vidíme to, že prostě ten
ruský postup není takový, jak si představovali, jak si malovali a oni jakoby teď hledají nějakou novou strategii. Podle mě
strategii, jak z toho vlastně ven tak, aby mohli tvrdit, my jsme vyhráli, dosáhli jsme svých cílů, ale ale je otázkou, jestli už vůbec
vlastně se z toho nějak vycouvat dál.

mluvčí 
Další ale zpráva včerejšího dne nebo odpoledne generální štáb ukrajinské armády oznámil, že armáda přechází z ofenzívy do
protiofenzívy. Co se bude dít dál, jak ty střety budou se zvyšovat?

mluvčí 
Tak ty střety budou probíhat dál jako jako to, že to, že ukrajinská armáda oznámila, že přechází tedy do proti ofenzívě, je
strašně jako skvělý, ale ale samozřejmě nevíme, nevíme jako jak ta protiofenzíva vypadá, co vlastně má má za cíl, ale já mám
obavy, že a tady nám hrozí to, že ta válka bude může trvat roky roky, protože ani jedna ze stran se nezdá, že by měla úplně ty
síly na to jakoby tu druhou druhou definitivně zlomit, takže, takže tohle je nějaký prohlášení, který musíme brát zase v kontextu
toho, že Ukrajina samozřejmě se snaží snaží jako vysílat tu zprávu, jsme stále bojeschopný jsme silní Rusové, říkají to samý,
takže, takže zorientovat se v tom je opravdu opravdu těžké.

mluvčí 
Další silný moment, který vlastně proletěl sociálními sítěmi, uznávaný zahraničněpolitický analytik poradce Kremlu Andrej kurtu
nov, který dosud kroky Moskvy hájil, se včera rozplakal při rozhovoru pro britskou televizi Sky News ruskou invazi na Ukrajinu
odsoudil o půl Putinovi řekl, že má svou vizi a zřejmě si myslí, že tohle za to stojí. Tak i takovýto obratu prokremelského
analytika, o čem toto svědčí?

mluvčí 
Tak to svědčí o tom, že tam zdaleka není jednota. Svědčí o tom, že zdaleka ne všichni byli informováni o tom, co se chystá
mírně řečeno, a že nastalo prostě překvapení z toho, že se Ukrajinci brání. Já myslím, že v Kremlu opravdu byli přesvědčeni, že
na Ukrajině se moci chopilo pár neonacistů, opět říkáme, oni to takhle takhle formulový. A i vlastně, když tam ruské tanky
přijedou, tak budou vítané vítané prostě květinami a těch pár lidí, kteří se jim postaví na odpor zlikvidují 12 a toho, jak probíhá
ta kampaň v současné době, byť stále musím říci, je to je to jenom několik dní, tak zjevně to nejde tak dobře a ty ztráty začínají
začínají narůstat, protože jestliže uznali 500 500 lidí ztrát, tak jako reálná cifra může být vyjde několikanásobná.

mluvčí 
Jaké ještě jsou, řekněme, náznaky, anebo jaksi jako veřejná prohlášení toho, že mezi lidmi z toho blízkého Putinova okolí je
nesoulad, že se tam příští názory?

mluvčí 
Tak ono samozřejmě ministr obrany vám neřekne neřekne plněná na plno, co si o tom myslí, ale třeba s jsou takové zprávy, že
vlastně Putin odvolal odvolal šéfa generálního štábu Gerasimov 2 je zjevné lidé typu Olega Děripasky vyjadřují poměrně
poměrně jako skepsi vůči vůči tomu tažení a Roman Abramovič, který jako není úplně nejbližší, to musíme zase říct, tak vlastně
prodává podíl v Chelsea, říká, dám to na oběti OBI na oběti tahle té vojenské kampaně atd. ono jako já, co zaznamenávám, tak
tak s od známých, tak ta skepse obrovská nikdo vlastně nevěřil, že do toho trhnout, že do toho vlítnou a Putin právě těmi
prohlášeními typu neonacisti a fašisti a skrývají se živé štíty atp. se snaží jakoby jakoby zburcovat zburcovat ruské veřejné
mínění, ale je zjevné, že ta skepse obrovská, bohužel mi to nezjistíme vlastně ani ze sociologických výzkumů, protože si dovolím
tvrdit, že ty, které budou teď vycházet, tak budou mírně řečeno bezcenné, protože, protože budou zkreslené tou státní
propagandy.

mluvčí 
Ještě poslední věc včera se poblíž Oděsy potopila v důsledku výbuchu estonská lodi 2 členové posádky přežili další 4 jsou
nezvěstní. Podle některých zdrojů zatím výbuchem stála mina, pokud by se třeba prokázalo, že to byla ruská mina, jaký by vliv
by to mělo na reakci na to vzhledem k tomu, že Estonsko je členem Severoatlantické aliance?

mluvčí 
Já si nejsem s tím, že vůbec nějakou válku válku, ta by znamenalo, to by znamenalo jadernou válku a tam si dovolím tvrdit, že
pokud nedojde k přímému útoku na nějaké hlavní město a států NATO nebo nebo opravdu jako zjevnému přímému útoku, tak
tak ta reakce bude nulová pro maximálně nějaký protest či něco podobného, ale rozhodně ne, takže by na to najednou vyrazilo
vyrazilo na Moskvu.

mluvčí 
Připomíná Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  velmi pěkně vám děkuji
za komentář. Klidný den na shledanou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.
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Ruský prezident nařídil uvést odstrašující síly do pohotovostního režimu. „Primární rolí jaderných zbraní je odstrašovat,“ říká
Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií. A dodává, že pověst šílence může být pro Putina výhodná.

Jan Ludvík je odborným asistentem na Katedře bezpečnostních studií a výzkumným pracovníkem Střediska bezpečnostní
politiky IPS FSV  UK . Ve své práci se zaměřuje na jaderné zbraně a vojenské konflikty. V rozhovoru pro Seznam Zprávy
vysvětluje, jak si jaderné mocnosti mohou vzájemně vyhrožovat, co může způsobit lidská hloupost nebo proč je pro Putina
výhodné být označován za šílence. 
Putin v neděli nařídil uvést odstrašující síly do pohotovostního režimu. Co to znamená? 
Každý jaderný stát má nějaké stupně pohotovosti, které směřují od stavu „jsme v míru, nic se neděje, máme maximální pojistky
proti odpálení jaderných zbraní omylem,“ až po „jsme uprostřed války, každou chvíli na nás může protivník zaútočit a pokusit se
naše jaderné zbraně zničit na zemi, zabít našeho prezidenta nebo přerušit systém velení.“ Rusko zatím bylo na stupni „mír“. 
Slova, která použil Vladimir Putin, nekorespondují s názvem, který známe u ruských pohotovostních stupňů. Proto trošku
spekulujeme o tom, co se může stát. Nevíme přesně, co to fyzicky znamená. Podle informací z otevřených zdrojů odhadujeme
některá opatření, která by se mohla stát. 
Co se tedy po rozkazu Vladimira Putina změnilo? 
Podle toho, co zatím říkají západní zdroje, jsme neviděli velké fyzické změny v tom, co dělá ruský jaderný arzenál. Podle toho,
co řekl (ruský ministr obrany) Sergej Šojgu, Rusové navýšili počet lidí na velitelských centrech, mají zvýšenou pohotovost.
Zatím jsme ale neviděli větší fyzické kroky. 
Co se obvykle děje s jadernými zbraněmi za mírového stavu? 
Část jaderných sil je za mírového stavu zcela neschopna odpálení, aby nedošlo k žádným chybám. Taktické jaderné zbraně
nejsou za mírového stavu vůbec u jednotek, jsou soustředěné v několika centrálních skladech, kde jsou pod příslušným
dozorem. Ruské strategické bombardéry létají bez jaderných zbraní. 
Jak to naopak vypadá, když se vrchní velitel jaderné mocnosti rozhodne provést jaderný útok? 
Prezident vydá příkaz, který jde systémem ruské armády až k poslednímu důstojníkovi, který fyzicky zmáčkne to tlačítko a střelu
odpálí. Tohle by měli být schopní udělat přibližně během čtvrt hodiny, velmi rychle. Je nepravděpodobné, že se to stane, pokud
na ně někdo nezaútočí jadernými zbraněmi, což asi všichni víme, že se NATO nechystá udělat. 
V jaké situaci by Rusko teoreticky mohlo spustit jaderný útok? 
Pokud by Vladimir Putin chtěl použít jaderné zbraně, může k tomu nejpravděpodobněji dojít ve dvou případech. Zaprvé bude
mít pocit, že Rusko je pod jaderným útokem, a že tedy odpálí odvetný úder. Systém je nastavený tak, že se předpokládá, že by
stát mohl být napaden a jeho jaderné zbraně zničeny na zemi. Rusko mělo v devadesátých letech arsenál sice velký, ale velmi
zranitelný, jejich systémy včasné výstrahy během krizových devadesátých let „zrezly“. O něco méně než zbytek armády, ale
stejně tam měli spoustu děr. Ruské jaderné ponorky, které jsou normálně považované za velmi těžko zničitelné, v určité době
byly všechny v přístavu, kde se dají zničit. Mobilní balistické mezikontinentální střely také v devadesátých letech nějaký čas
nevyjížděly ze základen, protože prostě Rusko nemělo peníze. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. 
Jak probíhal noční útok na Žitomir a jaké měl následky, říká v ROZHOVORU Janek Kroupa.Jak Rusko postoupilo za jeden den:
VÁLKA V MAPÁCHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: PROČ UKRAJINASlova, jimiž rozpoutal bezprecedentní válku:
CELÝ PROJEV PUTINAJaké sankce budou drtit Rusko a Bělorusko: SANKCE PŘEHLEDNĚCo bude s ruskou a českou
ekonomikou: DOPADY SANKCÍJak efektivně pomoci a co naopak nedělat: POMOC UKRAJINĚKam se lidé z válečné oblasti
mohou obrátit a na co budou mít nárok: MANUÁL PRO UKRAJINCEVolodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina /
Luhanská lidová republika / Doněcká lidová republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 / SWIFT 
Jaký je stav ruského jaderného arzenálu teď? 
Teď už drží pohotovost, stejně jako jiné státy. Vždycky je nějaká ponorka pryč z přístavu, nějaké mobilní balistické střely
patrolují po území Ruské federace, takže je těžké je zničit. Aby mohli rychle odpovědět. Samozřejmě nevíme, na co by Rusko
střílelo. Doufáme, že se to nikdy nestane. 
Jaké jsou ty další možné důvody k jadernému útoku, kromě odpovědi na útok NATO? 
Mohou zachytit nějaký false alarm (falešný poplach). Na radaru si spletou hejno ptáků nebo něco jiného s útokem. Lidská
hloupost je bohužel neuvěřitelná. Připomeňme, že v době kubánské raketové krize, kdy svět stál na prahu jaderné války,
provedly americké strategické síly naplánovaný test mezikontinentální balistické střely, kterou odpálili z Kalifornie směrem na
Pacifik, prostě proto, že to bylo v plánu. A nikdo nebyl dostatečně chytrý, aby to zrušil. Potenciál pro průšvih tam vždycky je, a
je dobré tohle deeskalovat. 
Hodně se teď používají slova eskalace, deeskalace. Jakou podobu může eskalace mít? 
Eskalace znamená, že se bude vždycky bojovat o trochu víc. S eskalací na jadernou úroveň naštěstí nemáme žádnou
zkušenost s výjimkou svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki, kde neexistoval potenciál pro odvetu ze strany
zasaženého státu. NATO se ale velmi bojí toho, že ruská doktrína počítá s takzvanou eskalací k deeskalaci. Rusko to popírá a
většina odborníků na ruské jaderné síly také tvrdí, že to tak není. Ale teoreticky ve chvíli, kdy by v konvenční válce prohrávali,
tak použijí taktickou jadernou zbraň na vojenský cíl, aby NATO ukázali svoje odhodlání. Budou chtít vyvolat šok a dosáhnout
politického řešení výhodného pro Rusko. 
Jak můžeme znát cizí jadernou doktrínu? Zveřejňují ji mocnosti schválně, aby se navzájem ujistily o svém chování? 
Ty samotné plány pro použití jaderných zbraní jsou nejstřeženějším tajemstvím. Zároveň ale primární rolí jaderných zbraní je
odstrašovat. Odstrašování protivníka spočívá v pronášení hrozby spolu s podmínkami, za jakých má být naplněna. Proto státy
mají nějakou deklaratorní politiku, o které sice nevíme, jestli nelžou, ale mají velký zájem buď říkat pravdu, nebo trochu
přehánět. Tedy že tvrdí, že jaderné zbraně v konfliktu použijí trochu dřív. Vůbec nedává smysl, aby je použily v situaci, ve které
to nedeklarovaly. Válka je samozřejmě zmatek, a když začnou umírat lidé ve velkém, emoce vzplanou a může se stát něco, co
se nepředpokládalo. Ale v principu mají státy veškerý zájem protivníka informovat, za jakých podmínek jaderné zbraně použijí.
Právě proto, aby se protivník zastavil. 
Putin při zahájení invaze varoval před vměšováním dalších stran, v podstatě přitom jasně pohrozil jadernými zbraněmi. Jaké
podmínky z toho plynou? NATO se zřejmě oficiálně nezapojí, co když ale členské země NATO posílají zbraně? Co když za
Ukrajinu budou bojovat občané členských zemí NATO? 
S tím limitem, že nevíme, jak se změnila ruská citlivost v průběhu konfliktu, je můj profesionální odhad takový, že dokud se
NATO nezapojí vojensky, tak bychom se neměli ruské červené čáře přiblížit. 
Vladimir Putin jasně řekl, že by se neměly zapojovat státy NATO, ale předpokládám, že mluví o přímém vojenském zapojení, ne
o dodávkách zbraní. Ekonomické sankce by to také být neměly, byť bychom ani u nich neměli podceňovat, že mohou mít
nějaký eskalační efekt. Zapojení dobrovolníků je podobné, mělo by to, věříme, být pod Ruskem vymezenou hranicí. Pokud se
Vladimir Putin úplně nezbláznil, tak by nás měl varovat v případě, že bychom jeho hranici začali překračovat. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 107 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


Co všechno si může NATO dovolit, aniž by rozpoutalo jaderný konflikt? 
Pokud můžeme studenou válku považovat za reprezentativní lekci toho, co velmoci tomu druhému bloku v konfliktu dovolí, tak
třeba zapojení dobrovolníků by mělo být v pohodě. Za studené války spolu nikdy otevřeně nebojoval Sovětský svaz a Spojené
státy americké, ale do konfliktů si vzájemně zasahovaly. Spojené státy zasahovaly do konfliktu v Afghánistánu, masivně
dodávaly zbraně Afgháncům, uvalily sankce na Sovětský svaz. Předtím do války ve Vietnamu i do války v Koreji se zapojili
Sověti i Čína. Primárně dodávkami zbraní, ale třeba v Koreji bojovali takzvaní čínští dobrovolníci, kteří vůbec dobrovolníky
nebyli. To bych teď na Ukrajině nedělal, to už by bylo hodně, je také potřeba říct, že Čína v tu dobu nebyla jaderná velmoc a
Sověti tam tenkrát nasadili svoje letadla, aby se to mohlo popřít. Dneska se popírá hůř. 
Odborníci vesměs kritizují volání některých lidí po vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou, fakticky by to znamenalo, že by USA
nebo NATO sestřelovaly ruská letadla. Co ale nějaké spornější situace, například kdyby se část ukrajinské armády stáhla na
západ na Slovensko nebo Polsko, aby by se zformovala, a poté se znovu vrátila do konfliktu? Je myslitelné, že o to třeba
Ukrajina požádá? 
Je to další možný krok k nebezpečí, které bychom museli přesněji vyhodnotit. Určitě by to byl nepřátelský krok, ale dokud
nebudou z území členského státu NATO bojovat, dokud budou moct překročit z území NATO hranici na území kontrolované
ukrajinskou armádou a nebudou střílet na Rusy z členského státu, tak by to mohlo projít. S jednou výjimkou – jedním okem
musíme hlídat to, aby Vladimir Putin neměl pocit, že jeho režim padne a on umře. Pokud bude bojištěm Ukrajina, jako byl
Vietnam nebo Korea, tak může Putin i prohrát, když si bude myslet, že to doma ustojí. 
Jaderné mocnosti jsou v pozici vzájemného zaručeného zničení. Mají tolik jaderných hlavic, že i kdyby protivník zaútočil, tak
jsou kdykoliv schopné protiútokem zničit celý svět. Jak se za takové situace ještě mohou vydírat použitím jaderných zbraní? 
Zničení protivníkova jaderného arzenálu prvním úderem by skutečně nemělo být možné, pokud nedošlo k nějakému
technologickému průlomu, o kterém nevíme. Musela by to být extrémně sofistikovaná technologie, která umožní sledovat
všechny ruské jaderné ponorky, všechny ruské balistické mobilní rakety jezdící někde po Sibiři a zasáhnout je všechny ve
stejnou chvíli. I kdyby ten útok přežila jedna jediná ruská jaderná ponorka, tak má na palubě šestnáct balistických raket, každá
z nich nese tuším šest až deset jaderných hlavic. Zničily by hodně cílů, nebyl by to třeba jen Washington. 
Teoretici se zabývají tím, jak se mohou vzájemně vydírat dva racionální aktéři v situaci, kdy ani jeden nechce spáchat
sebevraždu, ale chtějí dosáhnout nějakých politických cílů. Říká se tomu soutěž v přijímání rizika. Žádný z nich nechce skočit
přes hranu propasti, ale vždycky k ní udělá o krok blíž a protivníkovi tím signalizuje: „Mně na tom záleží víc než tobě, já jsem
ochotný riskovat, že se nám to vymkne z rukou.“ 
Jsou nějaké modely takového vydírání, například použití jaderné zbraně někde v oceánu bez lidských ztrát? 
To už jsou extrémní části. Prvním krokem na této cestě je to, co udělal Vladimir Putin se zvýšením pohotovosti ruského
jaderného arzenálu. Dál je možné, že Rusko rozmístí všechny jaderné síly, ruské strategické bombardéry mohou začít
patrolovat vyzbrojené jadernými zbraněmi, aby je nebylo možné zničit na zemi. Mohou naložit jaderné zbraně a provádět patroly
v mezinárodním prostoru směrem k NATO. V míru jsme pozorovali, jak ruské letectvo testovalo protivzdušnou obranu NATO,
stíhačky NATO je vždycky vyprovodily pryč. Když tohle budou dělat za krize, tak přijímají velké riziko, že někomu rupnou nervy a
sestřelí je. Zároveň by tím dali najevo, že jsou připraveni jít daleko s přijímáním rizika. A teoreticky se mluví i o tom, že
odhodlání je možné demonstrovat i provedením jaderného testu, byť si nemyslím, že se to stane. Nejextrémnějším případem je
malé jaderné použití tam, kde by to způsobilo omezené ztráty a protivníkovi to ukázalo, že jedné z těch stran jde o hodně. 
Válce na Ukrajině předcházela jednání s NATO. Jedním z požadavků Ruska bylo stažení jednotek NATO z území nových
členských států na východě Evropy. Dalším požadavkem byl závazek, že NATO nerozmístí jaderné rakety středního doletu ve
východní Evropě. Trvají tyto požadavky dál? Může být jejich vypořádání součástí jednání o míru na Ukrajině? 
Nevíme, co bude Rusko v rámci jednání o míru požadovat. Mezi tím, co prosáklo z pondělního jednání, tento požadavek není.
Klíčový požadavek je, že Ukrajina nevstoupí do NATO, to je pro Rusko nejdůležitější. Požadavek na nerozmisťování jednotek
starých členů NATO na území nových členských států byl vždycky… pokud se Rusové nemýlí v představě o Západu, tak tento
požadavek nikdy nebyl ani řádově realistický. Domnívám se, že to spíš byl nějaký bargaining chip, něco, co chtěli hodit na stůl.
Pokud by se jednalo o všech třech požadavcích, tak z tohoto mohli couvnout, nebo ho nějakým způsobem upravit. 
Jedna věc je požadavek nerozmisťovat žádné síly, které tam nebyly v roce 1997. S tím si potom můžete hrát. Můžete říct, že
rozhodující rok nebude 1997, ale 2000. Můžete říct, že se tam nerozmístí žádné další síly, nad rámec něčeho. Že mezi nimi
nebudou nějaké typy zbraní. NATO by o tom možná jednat mohlo. 
A co se týče raket středního doletu, které tedy zatím ve východní Evropě nejsou? 
Byly zakázané smlouvou o zákazu raket středního doletu, kterou uzavřeli Ronald Reagan a Michail Gorbačov v osmdesátých
letech. Byla to průlomová záležitost, podpis této smlouvy byl začátkem konce studené války. Oni byli jen maličký krůček od
toho, aby zakázali všechny jaderné zbraně. Tato smlouva platila poměrně dlouho, ale měla dva zásadní problémy. První byl v
tom, že Rusko podle všeho trošku podvádělo, mělo raketu, která o kousek překračovala parametry té smlouvy. Podváděli
takovým způsobem, asi jako když jedete 65 kilometrů za hodinu v obci. Nemá se to, je to špatné a nebezpečné, ale není to,
jako byste jel 130. 
Druhý problém byl, že ta smlouva nevyhovovala Spojeným státům, protože zavazovala tyto dva státy, ale nesvazovala Čínu,
která má raket středního doletu tisíce. USA měly pocit, že by potřebovaly čelit Číně stejným způsobem, ale smlouva s Ruskem
jim to zakazovala. V tom smyslu by pro NATO ten návrh mohl být výhodný. NATO ani Rusko by je nemělo v Evropě, ale mohly
by si je nechat v Asii. NATO signalizovalo, že by tuto část návrhu chtělo, ta smlouva by se musela detailně doladit. No a třetí
bod je ta nešťastná Ukrajina a zákaz jejího vstupu do NATO. 
Velmi intenzivně se mluví o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Je pro Rusko představitelné nechat Ukrajinu vstoupit do EU? 
Nedokážu říct. Rusko o tom nemluvilo, jako mluvilo o NATO. Nevíme, jak velká je jeho citlivost. Víme, že sabotovalo snahu
Ukrajiny přistoupit do Evropské unie, proto tam nakonec došlo v roce 2014 k revoluci, protože nepodepsali asociační dohodu.
Ale jestli by v rámci jednání souhlasili s tím, že se Ukrajina vzdá ambicí vůči Severoatlantické alianci, pokud bude moct naplnit
ambici stát se součástí Západu skrze EU, to je otázka. 
Teorie strategických studií, tedy v podstatě teorie o jaderné hrozbě, počítají s tím, že se oba aktéři chovají racionálně. Jedná
Putin racionálně? 
Nikdo ve skutečnosti nejedná úplně racionálně. Míra iracionality se liší, úplně bláznivé státy jsme ve světě neviděli, úplně
racionální také ne. Putin se chová v některých věcech zvláštně, ale je možné, že spíš než nějakou zásadní mírou bláznivosti je
to způsobené špatným odhadem toho, jak se zachovají Ukrajinci. Pokud čekal, že Ukrajina bude ruská vojska v podstatě vítat,
nebude jim moc klást odpor a že jediný problém je tamní režim, který sfoukne za čtyři dny jako Krym, tak jeho chování je
naprosto v rozporu s mezinárodním právem, naprosto nepřijatelné, ale není zase až tak iracionální. Pokud si myslel, že ta válka
bude krátká a vítězná, tak se sice úplně přepočítal, ale když máte špatné informace, na základě nichž děláte rozhodnutí, tak to
neznamená, že jste blázen. Pokud je ochoten jít do jaderné války s NATO, tak by blázen byl. 
Může být statut šílence ve vyjednávání výhodou? Narážím na to, že prezident Miloš Zeman pro někoho překvapivě označil
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invazi za akt šílenství. Můj dojem je, že tím dává nějakou výhodu do rukou Putina, protože je to karta, na kterou se dá hrát: „Já
jsem šílenec, a když mě nebudete poslouchat, tak celý svět zničím.“ 
Je to tak, teorie strategických studií postavená na nějakých racionálních modelech, o nichž víme, že sice úplně přesně neplatí,
ale jsou užitečné pro popis reality, tak ta teorie říká, že je výhodné šílenství i jen předstírat. Například (americký prezident)
Richard Nixon to historicky dělal schválně. Nechával k Sovětům uniknout informaci o tom, že americký prezident nemusí být
úplně psychicky v pořádku a že by mohl začít na Vietnam házet jaderné zbraně. Chtěl Sověty přesvědčit o tom, že je blázen, že
by se to vážně mohlo stát, a tím je přesvědčit, aby oni zatlačili na Vietnam. 
Něco podobného dělají Severokorejci. Podle všeho jsou velmi racionální, byť brutální vůči svému obyvatelstvu a jako režim
zavrženíhodní. Nezdá se, že by měli zásadní potřebu spáchat sebevraždu, ale protože jsou mnohem slabší, tak potřebují
přesvědčit Západ, že by jaderné zbraně mohli použít. Přestože by jim to nic nepřineslo, nejsou se Spojenými státy v situaci
vzájemného zaručeného zničení. Jsou v situaci, kdy mohou protivníka nějak poškodit, byť to není úplně jisté, zatímco soupeř je
může vymazat ze světa. To by udělal jenom blázen, proto oni musí předstírat, že jsou blázni. 
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mluvčí 
mějte se hezky.

mluvčí 
Chovat, abysme všichni.

mluvčí 
Devátý den ruské útoku na Ukrajinu sledujete mimořádné vysílání CNN Prima News za chvíli jsme zpět.

Devátý den ruského útoku na Ukrajinu sledujete speciální vysílání.

mluvčí 
CNN Prima News pojďme si shrnout.

mluvčí 
Poslední dění války na Ukrajině. S pražskou jadernou elektrárnu podle ukrajinských úřadů obsadili ruští vojáci i personál
údajně zůstává dál v práci. V provozu je pouze 1 jaderný blok. Ruští vojáci poprvé vstoupili do ukrajinského přístavu Mikolaj na
pobřeží Černého moře v části města. Podle dostupných informací probíhají boj nejméně 3 pokusy o atentát přežil jen za
poslední týden ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenskyj informoval o tom deník Times. Rusové uvedli, že se jim už podařilo
dobýt město Ferguson podle ukrajinského generálního štábu se teď soustředí na obklíčení hlavního města, tedy Kyjeva. Ten
přes vzrůstající počet obětí zatím vzdoruje. Při ruském raketovém útoku byl v úterý poškozen honorární konzulát České
republiky v Charkově na svém webu to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí. Severoatlantická aliance konflikt s Ruskem
nechce. Pokud to ovšem bude nutné, je připravena bránit své členy před jednáním ministrů zahraničí NATO to dnes řekl šéf
americké diplomacie Anthony Blinken. Až 15 let vězení za dezinformace lživé zprávy ruské armádě nebo výzvy k sankcím.
Novelu dnes jednomyslně schválili ruští poslanci.

Na Ukrajinu dorazily první zahraniční dobrovolníci ochotní bojovat po boku tamních vojáků. Česko pošle Ukrajině stovky
kulometů útočných pušek samopalů více než 100 000 nábojů a zhruba 1000 taktických rukavice za 17 000 000 Kč.

Spojené státy včera oznámili novou sadu sankcí proti Rusku namířené jsou proti několika oligarchům a lidem blízkým
prezidentu Putinovi.

Ruské jednotky ovládly Záporožské jadernou elektrárnu válečné dění na Ukrajině. V našem vysílání popsal. Ze strategického
hlediska. Šéf naší zahraniční redakce Matyáš zrno.

mluvčí 
Oči celého světa se upírají k jaderné elektrárně Záporoží, kterou v noci bojovali ruské a ukrajinské jednotky. Obsazení
elektrárny posílí Rusko vyjednávací pozici při případných jednáních o příměří, protože budou kontrolovat značnou část
dodávek elektřiny pro Ukrajinu. Ze strategického hlediska to také znamená, že Rusové opět okus postupuje na sever podél
Dněpru a jejich konečným cílem je velmi pravděpodobně přeštípnout Ukrajinu typu. Právě podél této největší ukrajinské řeky.
Tím by se zároveň v obklíčení ocitlo jádro ukrajinských sil, které soustředěné na frontě na Donbase na východě země na
severu Rusové dál postupují směrem ke Kyjevu především ze severovýchodního směru, kde se snaží obejít tvrdě bránit města
Černigov sumy, jejichž odpor nezlomila ani brutální ostřelování, která si včera Černík vyžádal desítky civilních obětí. Na jihu se
stále brání klíčový přístav mariupol. Ten cíl i ten cílem těžkého ostřelování z těžkých zbraní mariupol poslední překážkou před
vytvořením pozemního koridoru mezi okupovaným Krymem a okupovaným Donbasem. Na obléhání se připravuje i největší
mořský přístav Oděsa.

mluvčí 
Už.

mluvčí 
Déle než týden trvá krvavý konflikt na Ukrajině ze země v důsledku válečných útrap odešel zhruba 1 000 000 lidí, jaké jsou
šance na konec této války a za jakých podmínek by obě země přistoupily na dohodu. O míru téma pro naše hosty. Těmi jsou
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Emil Aslan politolog z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A také Hynek Melichar.
Bezpečnostní expert z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci vám oběma pánové přeji dobrý
den. Díky, že jste přijali naše pozvání. Začneme aktuální situací na Ukrajině Západočeskou jadernou elektrárnu. Podle
ukrajinských úřadů obsadili ruští vojáci. Stalo se dnes nad ránem. Zajímá mě, jak vnímáte tento bezprecedentní útok, který jistě
vyděsil obyvatele celé planety, možná ještě více obyvatele Evropy, jak už jsem říkal, také v našem vysílání směrem do České
republiky. Je to nějakých 1500 km. Pane profesore, pokud se slyšíme, dobrý den, co si myslíte?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Zůstal jsem oslovil mě. Ano.

mluvčí 
Slovo jsem vás.

mluvčí 
Tlak.

mluvčí 
Jednak já to slyším vrchol.

mluvčí 
Když cokoliv podmínkách, co slyším pomoc, pokud udělám co.

mluvčí 
Bude lepší.

mluvčí 
A pokusíme se s tím něco udělat mezitím se na stejnou věc zeptám pana Dr. Melichara útok na jadernou elektrárnu něco tak
velmi nebezpečného bylo až dodneška alespoň v mém vnímání světa naprosto nepředstavitelné. Čili co se stalo sice nějak
změnil. Dobrý den. Útok na jadernou elektrárnu je samozřejmě proti všem pravidlům vedení válek. Zcela zřejmě je to součást
ruské strategie na Ukrajině odpojit Ukrajince od zdrojů energie od tepla. V zemi vyhladovět, a ale samozřejmě v žádném
případě není akceptovatelné, aby útok na cíl typu jaderná elektrárna bylo mohl projít bez jakýchkoliv důsledků. Jsme, pane
profesore, jestli naše spojení už je lepší, tak se zkusím znovu zeptat vás jaderné elektrárny jsou podle informací, které tu mám
chráněné ženevskou konvencí. Zajímá mě čistě teoretické rovině. Hrozí za to, myslíte si třeba Rusku nějaký nějaký trest. Za
tohle porušení mezinárodních práv?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Z toho etické rovině Rusku by měl hrozit trest, ale jenom za porušení ženevské konvence z tohoto hlediska z hlediska právě
útoku na jadernou elektrárnu složit něco naprosto šíleného.

Ale obávám se, že vzhledem k tomu, jak funguje Putinův režim a jako obavy převládají, má mimo jiné západních zemí vypuknutí
třetí situoval kradl mohl být nukleární, tak ten tlak na Rusko asi nebude moc silný. Každopádně chtěl bych se ještě vyjádřit
předchozí otázce. Pan kolega samozřejmě má pravdu, že Rusové chtějí posílit svoji vyjednávací pozice Bělorusko, ale tady je
taky důležité jsou vědomi, že poté, co Rusové zaútočili na Ukrajinu, tak na Ukrajině začaly zaznívat hlasy lidi, kteří zmiňovali
nutnost pro u, aby se aby se ukrajinská nukleární mocnost, aby Ukrajina vyvíjela vlastně nukleární zbraně, což je jako rozumné
vzhledem k tomu, co se děje, ale asi trochu trochu nešťastné vzhledem k tomu, že země pod ruskou pasují tak, že Kreml
evidentně si dal za cíl obsadit jaderné elektrárny, aby do budoucna znemožnil právě tuto variantu, aby Ukrajina ovládala vlastní
jadernou zbraň.

mluvčí 
Jaký další vývoj si myslíte, pánové, právě v souvislosti s obsazením jaderné elektrárny v Záporoží můžeme čekat a možná ještě
by bylo dobré vysvětlit, proč Rusové takto riskovali tím, že se snažili tu elektrárnu dobýt, proč je pro ně tak strategicky důležitá.
Pane doktore Melichar.

mluvčí 
Jednak, jak říkal, už kolega pan prof. Aslan skutečně v tom ruském narativu, kterým je na nápor invaze je i ten element
obvinění Ukrajiny z vývoje jaderných zbraní, a proto tedy ten imperativ obsazení jakýchkoliv jaderných zařízení v zemi a
samozřejmě potenciálně může mít obsazení té elektrárny důsledky z hlediska nějaké energetické udržitelnosti Ukrajiny a další
deci matce země.

mluvčí 
Sdílíte tento názor, pane profesore, slané už myslím, proč je Západočeská jaderná elektrárna tak důležitá pro ruskou stranu.

mluvčí 
V podstatě jakákoliv jaderná.

mluvčí 
Elektrárna ukrajinském území důležitá pro ruskou stranu to dalo očekávat, je to pochopitelné vzhledem k tomu, že způsob
dochází k masivnímu útoku na ukrajinskou infrastrukturu a ukrajinské ozbrojené jednotky, ale to, že se začne střílet na největší
jadernou elektrárnou v Evropě na elektrárnou, která 4× silnější než černobylská, tak já to nedokážu racionalizovat.
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mluvčí 
Pojďme si teď trochu možná trochu křečovitě, ale přesto snažit nalít optimismus dožil, myslím probíhají už, uskutečnily se 2×
mírová jednání mezi ukrajinskou stranou a zástupci Ruska to poslední jednání proběhlo včera další, pokud mám dobré
informace, je plánované až na příští týden. Vidíte v tom, pánové, nějakou naději pro uklidnění tohoto konfliktu pro mír na
Ukrajině pro konec téhle té války. Pane doktore.

mluvčí 
Rád bych byl optimistou, ale obávám se, že ta dosavadní dosavadní výsledky těch mírových jednání, které jsou v podstatě
nějaké jediná věc, na které se obě strany dohodly. Bylo zavedení těch únikových koridorů a humanitárních. Spíš vše
nasvědčuje tomu, že Vladimir Putin v tuto chvíli opravdu investuje veškeré prostředky do toho, aby na Ukrajině neprohrál jen za
cenu válečných zločinů i za cenu toho účtu, který zatím neřeší, ale kterým bude vystaven po konci této války.

mluvčí 
Pochopitelně mě v této věci zajímá názor pana prof. Aslana mají ta mírová jednání nějaký smysl, no jistě mají, ale spíš se
zeptám, myslíte si, že chcete ruská strana opravdu jednat, že chce Vladimír Putin jednat?

mluvčí 
Tak každá válka každou drony konflikt končí nějakým mírovým jednáním, ale obávám se, dokud nedosáhne nějakého výsledku,
které bude moci prezentovat to mazání velkou účastí, tak on nemá zatím zájem o ukončení bojů o Ukrajině, není to něco, co by
on usiloval, protože je to člověk, který v podstatě nezodpovídá voličům to člověk, který omezil okruh lidí, kteří k tomu mají
přístup, takže on může jednat tak, jak bude považovat za vhodné a není žádná síla na světě, jak se zdá kra by mohla
rozhodovat ovlivňovat, takže očekávat racionalitu očekávat nějakou reflexi situace na bojištích, obávám se, není není na místě.

mluvčí 
Teď ještě 1 otázka, prosím, pánové, stručnou odpověď zajímá mě právě Vladimir Putin je podle vašeho názoru on tím jediným
člověkem, který rozhoduje o dalším dění o tom, jestli válka zkrátka bude pokračovat nebo ne nebo se nechává ovlivnit třeba
nějakým svým poradním sborem, pane doktore.

mluvčí 
Vladimir Putin, tak jako každý jiný diktátor v takové situaci omezuje ten kruh lidí, který okolo něj je v tuto chvíli je poměrně úzký.
Je to samozřejmě Vladimír Putin dělá ta rozhodnutí naslouchá, řekněme, těm svým ověřeným rozvědčíkům, které zná už ze
sedmdesátých let působení KGB, které má okolo sebe třeba v čele FSB nebo vnější rozvědky, nicméně ta konečná rozhodnutí
náleží jen a pouze Vladimiru Putinovi.

mluvčí 
Pane profesore, slané už, prosím, jen stručně. Je Vladimír Putin tím, kdo rozhoduje, nebo dá i na názor někoho ze své ze svých
poradců řekněme.

mluvčí 
My to jednoznačně autokrat, který rozhoduje sám, dá se předpokládat, že naslouchá lidem, kteří jsou v jeho okolí, a to je v
současné další 23 lidi, ale i to jeho okolí podle všeho vedenou Putinovou perspektivou, takže nějaké kritické hlasy asi nezazní
volit v Putinově okolí.

mluvčí 
Prof. Emil Aslan a Dr. Hynek Melichar teď byli hosty našeho speciálního vysílání. Pánové. Děkuji vám oběma za vaše názory.
Děkuji za rozhovor, mějte se hezky.

mluvčí 
Děkuji za pozvání. Taky děkuju na shledanou.

mluvčí 
Už jen doplním, že ve speciální vysílání pro vás tady nás jen primárně sledujeme válku na Ukrajině a přineseme vám rozhovor s
českým premiérem Petrem Fialou.

Devátý den ruského útoku na Ukrajinu sledujete speciální vysílání CNN Prima.

mluvčí 
News.

mluvčí 
A pojďme shrnout poslední události. Ruští vojáci poprvé vstoupili

do ukrajinského přístavu. Nikolaji na pobřeží Černého moře části města se i teď stále bojuje. Za pražskou jadernou elektrárnu
podle ukrajinských úřadů obsadili ruští vojáci i personál údajně zůstává v práci.

Při ruském raketovém útoku byl v úterý poškozen honorární konzulát České republiky v Charkově. Oznámilo to dnes
ministerstvo zahraničí. Nejméně 3 pokusy o atentát přežil jen za poslední týden. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
informoval o tom deník Times. Hranice Slovenska s Ukrajinou a začátku ruské invaze překročil už přes 90 000 lidí. Přímo na
Slovensku zůstává jen malá část uprchlíků.

Až 15 let vězení za dezinformace lživé zprávy o ruské armádě nebo výzvy k sankcím novelu dnes jednomyslně schválili ruští
poslanci.

mluvčí 
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Rusové.

mluvčí 
Uvedli, že se jim už podařilo dobýt město Ferguson. Podle ukrajinského generálního štábu se teď soustředí na obklíčení
hlavního města Kyjeva. To navzdory vzrůstajícímu počtu obětí zatím vzdoruje. Na Ukrajinu dorazily první zahraniční
dobrovolníci ochotní bojovat po boku tamních vojáků.

Česko pošle Ukrajině stovky kulometů útočných pušek samopalů více než 100 000 nábojů a zhruba 1000 taktických rukavicích.
Za 17 000 000 Kč. Spojené státy včera oznámili novou sadu sankcí proti Rusku. Namířené jsou proti několika oligarchům a
lidem blízkým prezidentu Putinovi.

Proti ruské armádě bojují i ukrajinští civilisté. Využívají přitom taktiku partyzánského boje. S občany k odporu vyzval prezidentův
poradce Oleksy restart či.

mluvčí 
Šlo ruka Kaco prý vůči a teď za stále Rajoy kde.

mluvčí 
O tom jaký efekt může mít takové nasazení ukrajinských civilistů do partyzánského boje si teď řekneme s kolegou z naší
zahraniční redakce Matyášem zrnem, který má mimochodem zkušenosti z válek bývalé Jugoslávii a na Balkáně. Vítej dnes
znovu Matyáši. Tam se mohou ozbrojení civilisté, pomoci zastavit ruskou válečnou mašinérii, jak efektivní. To mohou být
bojovníci?

mluvčí 
Oni nemohou zastavit, ale mohu jít docela úspěšně brzdit ty chlapíky, co jsme viděli na na videu, tak to je nějaká místní
domobrana s pancéřovou RPG 7 a odpálil tam za náklaďák pravděpodobně plný munice podle té toho typu exploze, takže oni
mohou poměrně hodně ztrpčovat Rusům jejich zásobování, které jejich Achillovou patou, a to je docela důležitá věc. Pokud by
ovšem takováhle jednotka se snažil zabránit nějakou vesnici, přijela tam, řekněme, předem ruští výsadkáři, nebo nebo motto
střelci s tankovou podporou nebo nebo s obrněnými vozidly a provedli opravdu profesionální útok, tak samozřejmě to nemají
šanci vydržet.

mluvčí 
Čili efektivní bojovníci to být mohou ovšem za jakou cenu.

mluvčí 
Ta cena samozřejmě vysoká. Já si myslím, že celou řadu takovýhle bojovníků ty vole teď vidíme, tak padnou poměrně brzy,
protože nemají prostě kvalitní vojenský výcvik a pokud se jim podařilo a pokud narazí na vycvičené vojáky z obrněné podporou,
tak proti nemají šanci další vědce, že pokud Rusové zajmou taky velice snadno můžou na místě popravy. To řeknu, že nemají
uniformy a že tudíž to jsou prostě záškodníci a podle pravidel vedení války můžou můžou na místě zastřelit. No a samozřejmě to
co hrozí a co se obávám, že se bude dít je, že se Rusové začnou mstít třeba na obyvatelích nejbližší vesnice typu. Jejich konvoj
bude přepaden ze zálohy nějaké vesnici. Přijede tam další ruská kolona, uvidíte svoje padlé spolubojovníky, no a kdyby si tu
frustraci a tu zlost na nejbližších ukrajinských, které najde, což bude velice často úplně nevinní civilisté.

mluvčí 
Zní to strašně známe podobné situace ze druhé světové války. Netušil jsem, že někdy budeme o tomhle tom mluvit v reálném
čase, jak dlouho trvá, než se člověk naučí ovládat efektivně nějakou zbraň, může se zapojit do boje třeba partyzánským
způsobem.

mluvčí 
Tady ta válka strašným způsobem zrychluje život normálně by normálně voják musí za sebou měsíce měsíce výcviku a bylo
dokonale schopen ovládat svou zbraň. Tady velice často dostali civilisté ty zbraně a okamžitě do akce. A tady se ukazuje, se
říká, že bych parafrázoval písmo svaté, že mnoho povolaných málo vyvolených. Tady se ukáže někdo k tomu má pravdu
přirozený talent několika dnů jezdí opravdu rozený bojovník. Pokud máte štěstí, že přežije zároveň, ale v těch prvních dnech
budou mít ti bojovníci velké státy, protože prostě neumí, neumí to nevědí, nerozeznají typy palby nevědí, když padne granát,
jak velký dosah má jo, známe všichni moc filmů zatím jde. Ano, Schwarzenegger hodí granát, ten zničí půlku města, tak úplně
nefunguje, ale během pár dnů ti, co mají štěstí přežít, tak se naučí, že jsem si, že v krytu, že musí přebíhat, jakým způsobem
přebíhat otevřené prostory. Poznají už podle zvuku, jaký typ munice přilétá minometný granát raketa dílo převzít granát, budou
už vědět, jaký střepy nový efekt tohleto má, dá se říct, že tabák v té válce během v podstatě dnů týdnů vyrostou z těch, opakuji,
bohužel, co budou mít štěstí přežil to tak vyrostou bych řekl zkušení bojovníci.

mluvčí 
Těžko si představit tu hrůzu, přesto díky za tenhle velmi zajímavý rozhovor.

Teď už míříme do Hradce Králové. Premiér Petr Fiala tam navštívil krajské asistenční centrum pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
Úvodní slovo.

mluvčí 
Dobrý den, dámy a pánové, já jsem sem přijel proto, abych viděl na místě, jak probíhá pomoc lidem, kteří utíkají Sup.
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mluvčí 
Zvyšujeme bezpečnost. Bylo založeno.

mluvčí 
Výcvikové středisko druzí.

mluvčí 
Konaly se společné.

mluvčí 
Manévry vždy.

mluvčí 
A to i s dalšími.

mluvčí 
Partnery. Kenny fajn si nic.

mluvčí 
Neučinili jsme konečné rozhodnutí, ale je všeobecná shoda na tom, že musíme udělat víc, abychom zmíněné země podpořily.

mluvčí 
On stage and Defence.

mluvčí 
A posílili jejich obranné možnosti.

mluvčí 
Jiný vedou co.

mluvčí 
Chceme přispět k reformám ve výcviku.

mluvčí 
Ty a dodat.

mluvčí 
Další aktivity na podporu těmto zemím, protože to co vidí.

mluvčí 
Jiné médií.

mluvčí 
A na Ukrajině znamená také riziko.

mluvčí 
Intervenční jsou.

mluvčí 
V dalších intervencí nebo z podvratných akcí nebo útoků. Ze strany Ruska i na další země.

mluvčí 
Den nejdále se.

mluvčí 
Spojenci NATO je poskytují podporu Ukrajině.

mluvčí 
Budeme s datem a myslím, že ale situaci já si počkám média se nádrž stepi.

mluvčí 
Tato podpora byla poskytována i dříve, ale nyní bude stále zvyšována.

mluvčí 
Anti zisku jsou jako amfor.

mluvčí 
Zcela rozhodující.

mluvčí 
Krajní.

mluvčí 
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V této době pro Ukrajinu.

mluvčí 
Hesoun.

mluvčí 
Co se týče bezletové zřejmé, bylo to zmíněno.

mluvčí 
Ale si hlídat.

mluvčí 
A zároveň se spojenci shodli nejen.

mluvčí 
Tu Flames.

mluvčí 
Že bychom neměli vysílat letouny NATO do akce nad Ukrajinou, anebo vojáky ze zemí NATO na Ukrajinu. Tanky sektě mluví
sice, musím si, děkuji jiný NBC je nějaký plus krát co dnes, že podpora, kterou NATO poskytli.

mluvčí 
Co pád vynikající Change změní údajů vlastně 2 situaci, kdy ruský postup v některých místech se zpomalil, ale přesto postupují
dál ne je možné učinit něco, aby se tento ne postup zvrátil.

Ale i výkony.

mluvčí 
A je možné, který.

mluvčí 
Si fond.

mluvčí 
Učiníte něco na Ukrajině, kde by se odrazily i akce.

mluvčí 
A dávat.

mluvčí 
Taky a co v tom ohledu na to dělá Herakles.

mluvčí 
Akční ráz na nějaké Falkland dost let.

mluvčí 
Půjde o tu akci týkající se jaderné elektrárny v noci. Tak my to jenom podtrhlo, jaké je a není nebezpečí válka je vůbec věc
nebezpečná.

mluvčí 
Často a vypnuli Planta.

mluvčí 
Teď je ještě důležitější, aby prezident Putin tuto válku ukončil a stáhl všechny ruské jednotky z krajiny.

mluvčí 
Jen informatik on.

mluvčí 
A zapojil se do diplomatického úsilí on to je poselství od dnešního zasedání ministrů.

mluvčí 
Under 52, a to jen podporuje.

Žulovou, co ani.

mluvčí 
Nutnost odvrátit nebezpečí jaderné katastrofy.

mluvčí 
K myšlence.

mluvčí 
Jo, otec syn stát. Zdá.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 114 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Se, že.

mluvčí 
Prezident Putin.

Prezident Putin on se stane do sklenic.

mluvčí 
S zásadně podcenili sílu a účinnost ukrajinských ozbrojených sil, které jsou schopny zadržovat most a brzdit ruský postoj. Je
třeba vyslovit.

mluvčí 
Obdiv tak jejich je prý po.

Odvaze Plzeň slovenský.

mluvčí 
Pod vedením prezidenta Zelenského. Ukazuje.

mluvčí 
To on.

mluvčí 
Bojového ducha ukrajinských ozbrojených sil.

mluvčí 
Kozí je nejdále se podporuje nákup.

mluvčí 
Spojenci vytrénoval živě cvičili a vybavili a vybavují po léta ukrajinské ozbrojené síly.

mluvčí 
A ty States.

mluvčí 
Zejména Spojené státy, Británie Kanada.

mluvčí 
Bronzu čolky.

mluvčí 
Ale také Turecko.

mluvčí 
Děkuji jsme.

mluvčí 
Poskytli mi výzbroj výstroj.

mluvčí 
Giant a od vás.

mluvčí 
Vyškolili jsme desítky tisíc příslušníků ukrajinských ozbrojených sil.

mluvčí 
Vstupuje has proved Banátu.

mluvčí 
Podpora se projevila jako zásadní pro sílu ukrajinské armády zub a nyní zvyšujeme tuto podporu.

mluvčí 
A za cyklus dodávky. Uvědomujeme si otevřu uvede Ukrajiny a že vos invenci od nich.

mluvčí 
Když srovnáme, kde byla ukrajinská armáda v roce 2014 Van de Vito školení výcvik, které poskytlo na to odrazí od roku 14
Petr Šaj učinila tak trochu ukrajinskou armádu mnohem lépe vycvičené mnohem vycvičení nižší, vybavenější a vyzbrojení nižší.

mluvčí 
Neboť v nechá.

mluvčí 
Proto jsou také schopni odrážet útoky. To fakt.
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mluvčí 
Všichni.

mluvčí 
Interfax Ukrajina.

mluvčí 
Vydělané až on.

mluvčí 
Děkuji mám následnou BBC otázku na navazující na dotaz BBC. Pane generální tajemník místní.

mluvčí 
Exprese Lupínek.

mluvčí 
I když bylo vyjádřeno US, jak byl vyjádřeno mínění, že je třeba poskytnout co nejdříve.

Sklouzl pomoc Ukrajině.

mluvčí 
A chtěl jen částečně skla jinak.

mluvčí 
Vyřešit. Humanitární otázky, ale k tomu bude zapotřebí nějak řešit otázku nebe nad Ukrajinou zisk mohou to spojenci udělá, jak
dlouho to bude pro.

mluvčí 
Vás svůj boj s Putinem a sedí.

mluvčí 
Jak dlouho to bude trvat než Ukrajinu zničí útvar.

mluvčí 
Ukrajiny na i politik.

mluvčí 
Situace na Ukrajině je nyní hrozná. Je to bolestivé, vidíme.

mluvčí 
Hlavně syn New York sjezdu.

mluvčí 
Utrpení, které jsme neviděli snad od druhé světové války v Evropě. Musím jenom pochválit říct odvahu zdejší vyjádřit úctu k
odvaze ukrajinských ozbrojených sil a vůbec lidu Ukrajiny v tom nějaké kladou odpor ozbrojeným silám ruská zasluhují si naši
podporu and a spojenci.

mluvčí 
Sám jsem se Eva.

mluvčí 
Zavedli nejpřísnější sankce.

mluvčí 
John volal jsem si půlku mobilizujeme jenom došlo byl změněn otvoru.

mluvčí 
A vyzýváme prezidenta Putina, aby skončil tuto.

mluvčí 
Vizi intelekt výhradu zároveň.

mluvčí 
Máme ovšem odpovědnost jako spojenci NATO on, abychom zabránili této válce, aby se eskalovala mimo Ukrajinu, to by bylo
ještě nebezpečnější a ještě ničivější.

mluvčí 
On si mohl Němcov.

mluvčí 
A znamenalo by to ještě větší lidské útraty.

mluvčí 
Loutkou tomu v Indii takže.
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mluvčí 
Dali jsme jasně najevo, že nehodláme vstoupit na Ukrajinu nic ani po zemi ani ve.

mluvčí 
Vzduchu i způsobem nejtepleji asfaltu členství.

mluvčí 
Zavést. Ne bez letovou zónu by znamenalo pustit do akce letouny NATO a nutně by došlo ke srážce sestřelování stát letos
Norska.

mluvčí 
To, co bydlí dávky ujídat?

mluvčí 
Jsme přesvědčeni, že kdybychom to udělali tlak, kdybych to vnímá, učinili další krok plno rozměrné válce, až mu v Evropě a
způsobili bychom další lidské utrpení.

mluvčí 
NEC displej on slyší.

mluvčí 
Je to bolestivé rozhodnutí říct?

mluvčí 
Já si myslím, zavedli jsme Support.

mluvčí 
Tvrdé sankce.

mluvčí 
Noty dvou.

mluvčí 
A zvyšuje podporu, ale nechceme zavést jednotky NATO do přímého konfliktu ani na zemi ani ve vzdušném prostoru.

mluvčí 
Má tak už zvykl mise řečeno.

mluvčí 
Pane generální tajemník řekl jste.

mluvčí 
Hořín vrstvu jezdců psal, že.

mluvčí 
Cílem je, aby pan Putin zastavil válku a stáhl své síly, a to bezpodmínečně, ale co uděláte, když.

mluvčí 
Jdou nevyhoví zdroj LN vývoj.

mluvčí 
Neexistuje nějaký plán Bö nebo nějak svůj výstupní.

mluvčí 
Splácení? Si Kos odložil.

mluvčí 
A zavádíme tvrdé sankce proti Rusku.

mluvčí 
Soudem, proč jsem řekli?

mluvčí 
Jsme prezidentu Putinovi, že jestli padne na Ukrajinu.

mluvčí 
Dnes konkurz.

mluvčí 
Bude o to.

mluvčí 
Zda se však.

mluvčí 
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Hodně stát bude muset zaplatit vysokou cenu, a to se nyní děje prostřednictvím sankcím.

mluvčí 
Tak jsem samozřejmě v utkání.

mluvčí 
To vyžaduje nějaký čas.

mluvčí 
Sportům referenci poruchy. Ale.

mluvčí 
Zároveň poskytneme i humanitární a finanční podporu.

mluvčí 
Inverzní.

mluvčí 
Po a na řešení důsledků ruské invaze.

mluvčí 
Tak dojde a soud.

mluvčí 
Společně s celým světem a Valným shromážděním děj také vyzýváme Rusko, aby pokračovalo v diplomatickém úsilí a hledalo
cestu na své.

mluvčí 
Si tam. No a Rusko matika.

mluvčí 
Musí usednout k jednacímu stolu a upřímně vyjednávat. Dosud se to nestalo.

mluvčí 
Fanny vím a ministrem minimum.

mluvčí 
By znamenalo otevření humanitárních koridorů.

mluvčí 
Si 1 závod André.

mluvčí 
Aby mohli odejít civilisté.

mluvčí 
Dá Tatry snad.

mluvčí 
Doufám, že není, že přinejmenším tohle by mohlo být prvním krokem.

mluvčí 
Velkou reformu platit.

mluvčí 
A vítám song veškeré snahy, aby se toto zařídilo a byla poskytnuta humanitární podpora.

mluvčí 
Účastníci letních objekt v Rumunsku From. Já se.

mluvčí 
Chci vrátit tag Bulgaria pověstem nelze mít, jak před dvou dnů. S tím, že by.

mluvčí 
I sami říká v Polsku v řece.

mluvčí 
A Bulharsko předali nějaké tryskové letouny Ukrajině, můžete tohle okomentovat a můžete okomentovat.

mluvčí 
On v Rusku.

mluvčí 
To také visí zmínky, jak to bylo zmíněno za otázce BBC, že by na to mělo podniknout koordinovanou.
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mluvčí 
Akci mít jinou než do formy se.

mluvčí 
Během zasedání ministrů zahraničí.

mluvčí 
On Friday Anda and Go to jsme.

mluvčí 
Se rozhodli na.

mluvčí 
Samý první taxikáře.

mluvčí 
Který mluvili jsme summitu v pátek. Mluvili jsme o tom, že mu.

mluvčí 
Silného tipovat my.

mluvčí 
Pokračovat ve vojenské podpoře různými typy podpory.

mluvčí 
Avšak konflikt.

mluvčí 
Nestaneme součástí konfliktu, taková je pozice na to.

mluvčí 
Konga vydat na seč.

mluvčí 
A já to tedy také.

mluvčí 
Ty Negře dávám, ale ten volby konflikt.

mluvčí 
Na co se nechce přímo zapojí zón konfliktu, znamenalo by to další mrtvé civilisty a další utrpení chceme zvýšit.

mluvčí 
Podporu jeans Kohl zavést. Došlo.

mluvčí 
Skutečně tvrdé sankce, abychom donutili Rusko politickému řešení, avšak byly ty nemůže se po vojensky zapojit NATO.

mluvčí 
Fund on chceme i po Living.

mluvčí 
Chránit a bránit miliardu lidí, kteří žijí ve 30 zemích.

mluvčí 
Dodání teplo, protože sám není v rozporu s vos, pak noc.

mluvčí 
Chceme rozmístit sílu reagování nebo jednotku pro reakci, avšak nechceme se přímo zapojí.

mluvčí 
Ale jestli ji ji u dětského menu.

mluvčí 
Mluvili jsme.

mluvčí 
Aspekt Andrlová své.

mluvčí 
Různých aspektech a výzva.

mluvčí 
Pro Ukrajinu.
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mluvčí 
Tedy v souvislosti se brutální ruskou akcí mluvili jsme s prezidentem Dudou.

mluvčí 
Za den Annie FSA.

mluvčí 
Mluvili jsme tedy o tom, že NATO se nemá přímo zapojit do jsem.

mluvčí 
Litoval svoji byla jen on nese stále čeká je.

mluvčí 
Lotyšský ministra zahraničních věcí mluvil o tom, že je třeba se plno rozměrná Smithe mluvíte, mluvilo se tedy o tom, že by bylo
rozmístěno, že by bylo rozmístěn nějaký další počet se vojákům.

A s tím, že by jejich pobyt byl permanentní.

mluvčí 
Nej plus mít tu spol. s r.o. and law.

mluvčí 
Je rozdíl mezi okamžitou reakcí na to a dlouhodobě různé plán zahájení, pokud jde o bezprostřední reakci.

mluvčí 
Místo pasu.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Zvyšujeme svou přítomnost je 200.

mluvčí 
Lodí na co ti.

mluvčí 
Které jsou přesun přesouvány ze Středozemního moře a oči jsou ve zvýšené pohotovosti.

mluvčí 
Netočil si ISČS.

mluvčí 
Jednotky NATO německé americké i dalším.

mluvčí 
Jen vstoupil.

mluvčí 
V Rumunsku, Estonsku a také.

mluvčí 
V Minsku mít co on.

mluvčí 
To je ta okamžitá reakce a nechci, abychom ochránili a ubránili všechny spojence. Zároveň jsme na dnešním zasedání.

mluvčí 
Dodneška sobot.

mluvčí 
Zahájili diskuzi o dlouhodobější ženin prst přístupu o změnách po naší přítomnosti našeho.

mluvčí 
Sedláčka jsme šli distanc od.

mluvčí 
Naší pozice na území NATO zejména ve východní části.

mluvčí 
Indie stánky.

mluvčí 
Už máme jistou přítomnost ve spojeneckých zemí.
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mluvčí 
Už končí za.

mluvčí 
Vás z pobaltských zemích v Polsku Rumunsku víc a na jihovýchodě.

mluvčí 
Jako síly konci nyní.

Vážně dnešek.

mluvčí 
Promýšlíme závažné zvýšení své přítomnosti.

mluvčí 
Uvidím.

mluvčí 
Že bude přesunuto výjimce z vojenského personálu protiletecké obrany.

mluvčí 
Váhy a vůbec, no to nebo.

mluvčí 
Dalších obranných prostředků. Tím nejenom, co dnes vyšleme poselství o přítomnosti NATO.

mluvčí 
Lety změní nejen s motivem spoření.

mluvčí 
Někteří ministři dnes mluvili o odstrašit 20 odstrašujícím schopnosti takovýchto opatření.

mluvčí 
No, tak to zkouším.

mluvčí 
Začali jsme tuto.

mluvčí 
Diskuzi odmítl ale Sixty.

mluvčí 
A budeme pokračovat 16. března na zasedání ministrů obrany a budeme podrobněji projednávat možná rozhodnutí.

mluvčí 
Jak to dnes třeba.

mluvčí 
Potom tato rozhodnutí učiníme, ale potřebujeme na to určitou dobu určitý čas, abychom zpracovali to dlouhodobé stanovisko.

Takže na jedné straně, jak jsem řekl, jsou to ty okamžité reakce. Na druhé straně dlouhodobé.

mluvčí 
Mi trošku hašení se z nich.

mluvčí 
Který školkou dostane nebo je pochopitelné.

mluvčí 
Že ceny Pavelec jiný.

mluvčí 
Kraj nebudou.

mluvčí 
Piloti letadla NATO na.

Ráno letištích na Ukrajině, ale snad se s prezidentem Ukrajiny mluvilo o možnosti prodat nebo převést letadla a ukrajinským
ozbrojeným silám jako.

mluvčí 
Asistent.

mluvčí 
Za poskytnutí ze technické podpory a druhá otázka máme nyní je tedy existuje zcela bezohledné.
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Bombardování a dělostřeleckém bombardování stejně jako používání vakuových. On.

mluvčí 
Tam od nej pro i projekty, a to.

mluvčí 
Může NATO přinejmenším sbírat informace o těchto zločinných akcích Ruska na Ukrajině.

mluvčí 
Russian ve snu o Ukrajinu i se v play to.

mluvčí 
Rusko akce na Ukrajině jsou skutečným mnozí mí bezohlední porušení mezinárodního práva, jestliže jsou používány k
nesmyslné nebo vakuové bomby.

mluvčí 
Hubí jen na invalidech novinka.

mluvčí 
Byla by to pošty porušením mezinárodního práva.

mluvčí 
Který se než na.

mluvčí 
Tom vyniknou skutečně sbírá informace o tom, co se na Ukrajině odehrává.

mluvčí 
Hůlku přehoupne do styky a mělo by to také dostat mezinárodní Míša trestní soud. Musíme se postarat, aby z prezidentů.

V Putin.

mluvčí 
A říká prezident Běloruska byli pohnáni k odpovědnosti a toto je naším cílem chceme podpořit mezinárodní zákonnost a
prázdnoty jsem a mezinárodní soud by to opravdu měl zkoumat.

mluvčí 
A osob agentuře a nejdál jste.

mluvčí 
Slyšeli jsme teď majetkový brífink generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který znovu odsoudil ruskou agresi na
Ukrajině, konkrétně jeho slova teď proberu s Michalem Roman svém politickým geografem fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , hezký den. Dobrý den. Tak podle toho tu rétoriku, co jsme slyšeli od Jense Stoltenberga, jak moc zásadní, tam bylo i
ten noční útok vlastně na tu jadernou elektrárnu, co je tam znát těch jeho projevech a možná v tom přístupu NATO vůči Rusku,
jak si to v průběhu toho posledního týdne vlastně změnilo změnil.

mluvčí 
Já myslím, že generální tajemník mluví stále u, řekněme, stejnou stejnou dikcí, což je důležité, protože to dodává hodnověrnost
jeho prohlášením. Evidentně to měl dobře připravené, mluví pouze v těch mantinelech, které mu dovoluje jeho funkce. On není
voják, nemá k dispozici sám žádný potenciál, kterým by mohl tu situaci zvrátit on pouze vlastně tlumočí názor členských států
samozřejmě dohodnout něco tak velkém počtu členských zemí jako na tom má je prostě problematické. Mně v podstatě se dá
říci z toho všeho, co říkal nejvíc asi nakonec zaujalo to, co zaznělo teď úplně nakonec, a to je to, že cílem aliance je přispět k
tomu, aby Putin, respektive Lukašenka byli pohnáni k odpovědnosti před mezinárodní soud. To je výrok, který samozřejmě
málo věku. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že to je něco, co se zatím podařilo pouze v případě politických vůdců těch
zemí, které byly buďto naprosto rozdrcený ve vojenském konfliktu, což v případě Ruska koneckonců ze slov generálního
tajemníka rovněž zaznělo minimálně, pokud jde o NATO, zatím nepřipadá v úvahu nedojde-li k tomu, že Rusko zaútočí na
někdo někoho z členských zemí, anebo se to může stát těm politickým vůdcům, kteří prostě ztratí oporu v lidech, kteří do té
doby stály proti nim. Myslím si, že v Rusku tahle poslední slova vyvolají šílený po prásk, protože to samozřejmě bude okamžitě
interpretováno jako důkaz toho, že státy NATO a zejména Spojené státy připravují nebo připravovali převrat, a to konto jaksi
ruská propagandistická mašinérie prostě dostane zase jaksi silný silný klacek, ale s tím se nedá nic dělat. Prostě jsme situaci, v
jaké jsme je dobře, že z naší strany z něj takhle tvrdá slova.

mluvčí 
Mimochodem nevím, jestli jste si toho všiml, ale od jedné té novinářky mám pocit, že ukrajinské tam dokonce opravdu zaznělo
slovo Kutner, když chtěla tedy nazvat, tak to Vladimíra Putina je tohle pohled, který na západě vlastně už nebo paralela, která
se na západě objevuje stále častěji, tak vidíte tam vlastně taky, nebo jak je silný tenhle ten pohled, tak vidíme na titulních
stranách novin v posledních v posledním týdnu opakovaně.

mluvčí 
Já se rozhodně nedivím Ukrajincům, že takové označení používají. Ono se nabízí a Vladimir Putin dělá všechno pro to, aby
pokud možno v divácích posluchačích. Tenhle ten dojem ještě jaksi zesílil. Možná stojí za zmínku, že jeden z blízkých svého
času jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina Zdeněk mikro Jan prohlásil, že je zapotřebí, a to pro hlasu 2014 tzn. po anexi
Krymu, že je zapotřebí rozlišovat mezi Hitlerem do roku 39 a po roce 39 do roku 39, pod dokud Hitler takzvaně sjednocoval
německé země tzn. anšlus Rakouska, odtržení Sudet, československá zábor oblastí přístavního města, Mel Litvě, tak to podle
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něj prý bylo v pořádku vlastně v nepořádku. To začalo být teprve potom devětatřicáté. To, co Putin dělá teď, pokud můžeme
věřit jeho slovům, tak to je vlastně ten proces v té jeho, řekněme, bůhví čím vším ovlivněné mysli právě toho sjednocování
jakoby ruských území ochrana ruskojazyčných. Vzhledem k tomu, že Putin nikdy slova svého poradce prostě nerozporoval, no
tak, řekněme, že v téhleté dimenzi s přihlédnutím k tomu kontextů by to možná dokonce bylo na místě.

mluvčí 
Tak tam velmi naléhavě zase zněly ty otázky na zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou. Stoltenberg říkal, že by je to velmi
složité rozhodnutí a stavil se k tomu zase odmítavě. Ostatně stejně jako v těch předchozích dnech, jak složité tohle rozhodnutí
jako.

mluvčí 
Já nejsem voják, že ono to má nějakou nebo vojenský analytik. Ono to má nějakou vojenskou dimenzi. Tady se bavíme
primárně zase od té dimenzi politické. A já lidí já myslím, že jaksi nemám pro ruský režim a jeho aktivity tento okamžik absolutně
jaksi žádné pochopení, natož snad, proboha, sympatii z toho města nikdo jaksi podezírat nemůže, ale je zapotřebí si uvědomit,
že Rusko opravdu není jako jen tak lecjaký stát. Je to jedná se o pěti stálých zemí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti,
je to jaderná velmoc, Rusko sice na sebe přijal celou řadu mezinárodněprávních závazků, které vlastně efektivně měly zabránit
tomu, aby se vůbec začalo chovat tím způsobem, jakým se chová. Vidíme to teď viděli jsme to v roce 2014 viděli jsme to v roce
2008, ale všichni ti oprávněně rozhořčení naši spoluobčané nebo lidé v cizině nebo Ukrajinci, kteří mají jaksi pocit, že tedy teď
nastala ta pravá chvíle. A my vypráskal máme Putina nebo prostě srovnáme Rusko do latě. To prostě není možné, respektive
teoreticky to možné je za předpokladu, že se skutečně ale rozpoutá jaksi válka, která bude mít, pokud jde o její devastaci v ní
dopady charakteristiky podobné možná dokonce větší, než měla druhá světová válka, a to si myslím, že je jaksi si nikdo
skutečně nepřeje tzn. ta situace 1 věci, řekněme, oprávněnost našeho morálního rozhořčení a pobouření. Jiná věc. Druhá věc
je to, jak moc fandíme Ukrajině, ale pokud jde o to, jak chceme a jak jsme schopni v těch mantinelech, které máme jednat s
Ruskem, tak tam bychom neměli být fanoušci. Tam bychom spíš skutečně měli se chovat velice racionálně.

mluvčí 
Mluvíme tady o izolaci Putina mluvíme tady jeho nepředvídatelnosti, ostatně ten noční útok na tu jadernou elektrárnu je to
možná důkazem, jak to vypadá v Putinově nejbližším okolí, teď aktuálně, jak moc je izolován a kdo k němu vlastně může víme o
tom nic.

mluvčí 
To bych strašně rád věděl, nemám tušení. Já jsem byl přesvědčen vlastně až do okamžiku než Putin vlastně uznal doněckou
Luhanskou republiku a následně tam vstoupila ruská vojska, že to neudělá, protože situace ruská od roku 2014 kvůli sankcím
kvůli anexi Krymu nebyla dobrá, byl jsem přesvědčen, že to Putin si umí spočítat, nicméně on to udělal, tak jsem se domníval,
tenhle okamžik dobře, tak Putin posunul tu hranici dál, ale zatím ve velkém neteče krev. Jedná se primárně politicko politické
rozhodnutí následně diplomatický tlak nebo stupňování diplomatického tlaku k nám na západ nicméně nakonec Putin dal rozkaz
k válce. Pokud tam je racionalita, tak já bohužel tu racionalitu nevidím a z toho, co jsme měli možnost vidět třeba toho slavného
zasedání ruské Rady bezpečnosti se zdá, že byly mimořádně jaksi šokováni i jeho nejbližší spolupracovníci. Zdá se tedy, že
okruh lidí, který k němu mají přístup, s nimiž konzultuje od nich si případně nechá oponovat nebo poradit bude mimořádně
úzkých, kdo konkrétně by to mohl být nemám nejmenší tušení.

mluvčí 
Říká Michael Romancov, politický geograf. Já vám prozatím děkuju za komentář.

mluvčí 
Děkuji.

mluvčí 
Rusko je útokem na Západočeskou jadernou elektrárnu v rozporu s ženevskými konvencemi, uvedla předsedkyně Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Británie bude žádat svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. V
akci radu vyzvalo české ministerstvo zahraničí. Další podrobnosti teď proberu s Martinem Weissem vedoucím katedry
mezinárodního evropského práva právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pěkný den.

mluvčí 
Kdy je.

mluvčí 
Mezinárodní právo, konkrétně říká nebezpečné stavby nebo zařízení, zejména přehrady hráze a jaderné elektrárny nesmí být
předmětem útoku, a to ani v případě, že jsou tyto objekty vojenskými cíly, pokud by takový útok mohl způsobit uvolnění
nebezpečných sil. Následně těžké ztráty mezi civilním obyvatelstvem, jak ženevské konvence takové porušení klasifikují?

mluvčí 
Ta myšlenka aktualizovaná v tom článku, když 6 bylo číslo 1 vycházel z obecné myšlenky a obecné povinnosti dbát, aby
politicky, které mají strany ochranu konflikty a. Ty povinnost rozlišovat 2 strany mezi civilista a my a i tady se bude na konfliktu s
účastí znamená okupanti na druhé straně mezi vojenskými objekty angín a objektem civilním vlastně spory s tímto myšlením
potom ta strana konflikt může jistě ozbrojené Tokio uplynou vrací a určitě vojenským a vojenským jenom na ten časopis 6 nový
konkretizuje, že ano, tak je to jedině tvrdou bezpečnost. Vrahem teda nukleárních elektrárny a u 4000 chráněné chaty a my
vlastně ty rozdílné objekty, a to není ubití, dejme tomu, tou za rok byste ukázali Land jakoby ten odst. 1 očka Úpice 6, protože
on potom ještě spolu s určitou výjimku asi 2, který vlastně to potom stanoví nějakých okolností může, a to tak to jedině ztratit
tuto zvláštní ochranu, a to je tedy až vlastně vyrábí elektrickou energií o krajně pravidel význam a pro Janu pod vojenských
hrát i a taky to útok potom na tu elektrárnu jediný možný způsobu a nemusí tuto o půl, a tak, že to ještě na datu můžu.

mluvčí 
A co se tedy teď bude dít, na čem záleží, jestli začne vyšetřování?
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mluvčí 
A tu vyšetřováni porušení ženevských úmluv může vydat na různý úrovně vlastně českých televizí a najít jak v průběhu hodně
devátá o tom, jakým způsobům konzistentní Victory porušují pravidla práva ozbrojený konflikt, no, a to se týká i toto ustanovení
mně a obecně vlastně, když najednou bude jednat, ale zločin a ten může být trestaným na mezinárodní úrovni na mezinárodní
prestiž sudu a Yahoo a případně na dluh na úrovni. Jejich trestnou.

mluvčí 
V případě, že Rusko z porušení ženevských konvencí obviní, tak, kdo ponese plnou odpovědnost, je to Vladimir Putin?

mluvčí 
V případě hovoříme o povinnosti lačně značky takhle. Versus hovory o individuální zodpovědnosti. Tzn. zodpovědnosti toho
vlastně jakýsi útok Diagu a i v tomto případě nepředpokládám, že ten útok, konkrétně na lanu elektráren nevěděl, jak v in albu,
ale kromě nich to a dívejte spíš fuj armády Ruské federaci je znám a volby to právě osoby let tento útok armády a o 1 vlastně
podpora stížnosti téměř ubít zodpovědnosti za to Rusko za ne na balanční možná taky, ale vlastně jednat o individuální
zodpovědnost uviděla.

mluvčí 
Tzn. jaký by teď byl postup vyšetřovatelů, jaký bude postup vyšetřovatelů, jak to celé může dlouho trvat?

mluvčí 
A tak je informací vlastně ne, tak samozřejmě opět národní úrovni a život prokurátor mezinárodního trestného ostudu už začal
preferovat tu situaci tuto otázku a Ukrajině a ukládám pravé tento i chaty elektrárny a vyřizovat jako sbírat důkazy a na základě
toho ten až prokurátorů žádnou Spořilov situací a případně rozhodne o další UPA, a to na tom tento moment, kdy premiér, jak
běhá a piraně ukradnou, a protože obě jsou vyšetřovatelů samotnými a máme informaci, že už na Ukrajině části obyvatelstva,
tak si a že já sbírat důkazy a o tom, co vlastně.

mluvčí 
Jak to získávání důkazů, konkrétně probíhá vy jste to naznačil trochu mluvil jste o tom možná podrobněji, jakým způsobem
probíhá získávání důkazů o porušení ženevských konvencí?

mluvčí 
A tak.

mluvčí 
Jo, ta práce a je asi podobná, chce už 7 trestné činy na špatné úrovni samozřejmě ten ty věci říkám, a protože prostě činný
zločiny z národního práva a smečky říká a v situaci v tom až nájezdy důkazy, které by mohly ukázat jim povídám hodinách
skutková takovýchto účinnou tzn. sbírají Aki Berg důkazy, ale vyšetřovatelé už viděl na nějakých aktivu, aby malý zájem o to,
aby mohly být potem ano, tak vám v tomto momentu ani s ním schopný pohled prostě jsem se obrátit na pasivitu mužstvo
pracujeme. S tím měl být signál tento spoj informaci firmy v ulici.

mluvčí 
Jak může nakonec celá ta situace dopadnout, respektive, jaká je pravděpodobnost, že se z tohoto útoku bude Vladimir Putin v
případě Rusko zodpovídat před mezinárodním soudním tribunálem?

mluvčí 
Často často fu. Ono otázka poslední mohl, tak to je velmi těžké dát odpověď, to udělat zařídit, no a skutek dále vyvíjet, aby
situaci a můžu na to odpovím způsobem, že a momentálně ta cesta, aby pan Putin i další představitelé Ruské federaci byly
postaveny, ale mezinárodní stůl je poměrně pravděpodobná. A druhá věc, ale je v tom omlouval až polojasno až na fakulty, že
je možné, aby značkový špatný špatný úrovni tyto zločiny na špici trestní stíhání eurový bezpečná státu. V tomto byste tu
ruskou ani izolovaným moje těšit na úspěch představitelé dostali na území jiného státu, který jste si jistí, jak já, když volí právě
on mimo jiné asi 8 letos ani ty mezinárodní úrovni u mentálně i na ty je když opravdu.

mluvčí 
Říká Martin Feix z katedry mezinárodního evropského práva právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, hezký den.

Česká televize se spojila s obyvatelkou města Záporoží vzdáleného zhruba 50 km od elektrárny. Na rozdíl od jiných obyvatel
města se nemůže ani evakuovat.
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Bříza: Naše slabost byla pro Putina pozvání, 3. světová by byla hotová za 2 hodiny, ale jaderný konflikt nebude
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: Čestmír Strakatý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 16:42 , Celková
návštěvnost: 5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Rubrika: Prostor X , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,28
Použití velkorážní termobarické zbraně v uzavřeném bloku způsobí u živé síly doslova to, že jí to vysaje vnitřnosti, zlikviduje
plíce, popisuje expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza mladší účinnost zbraně, která je v arsenálu Ruska na Ukrajině. Její
tepelná vlna má podobný ničivý účinek jako jaderné hlavice. Nasazení "atomovek" ale Bříza vylučuje. Znamenalo by nejen
vypuknutí třetí světové války, ale také velmi rychlý konec. Pouhé dvě hodiny by stačily k tomu, aby bylo rozhodnuto.

Mezikontinentální balistická raketa, což je raketa s dosahem větším než 5,5 tisíce kilometrů, které představují vzdálenost mezi
nejzápadnější částí Sovětského svazu a nejvýchodnější částí Spojených států, totiž zasáhne svůj cíl za 45 minut.

„Všechno je součástí taktiky, psychologie. Teorie jaderného odstrašování spočívá právě v možnosti eskalace daného
potenciálního konfliktu. V tuto chvíli dochází k tzv. eskalaci pro deeskalaci, což znamená, že prezident ruské federace používá
veškeré možné dostupné prostředky i ty toho fatálního rázu, jako jsou strategické

jaderné zbraně , které uvádí v pohotovost proto, aby odstrašil případného protivníka,“ vysvětluje Vlastislav Bříza mladší, expert
na jaderné zbraně z Katedry mezinárodních vztahů FSV  UK , jaké vojenské strategie jsme svědky. Že by hrozilo reálné
nebezpečí jaderné apokalypsy, odmítá. To, čeho se obává, je stupňující se masivní konvenční útok. Už to, že k němu Rusko
vůbec přistoupilo, ho překvapilo.

Nečekaná akce vzbudila i nečekanou reakci. Prezident Putin totiž nepočítal s tak razantní odvedou západu. Vycházel z toho, že
odpovědí na nelegální anexi Krymu, byly sice sankce, ale nijak koordinované. Viděl odchod vojáků NATO z Afganistánu, který
vnímal jako ústup, a tak předpokládal, že ani tentokrát nebude odpověď tak jednoznačná. „Naše slabost pro něj byla pozváním
na Ukrajinu,“ říká Bříza s tím, že ještě v jedné věci se ruská hlava státu spletla. „Ruská federace nevnímá západní svět
pozitivně, vnímá ho někdy velmi komerčně, nevlastenecky, někdy až zhýrale. A on se domníval, že náš blahobyt je nadřazen
nějaké Ukrajině. Ale zapomněl, že ten práh, který je volatilní a posouvá se, je vykoupen krví. Na Krymu netekla krev. Když
západní společnost vidí, jak dítě umírá v sanitce, jak grady, nástupce Stalinových varhan, kaťuší, bombardují civilní čtvrť, tak
nemůže nereagovat,“ myslí si.

Západní Rubikon už překročen byl, teď je otázkou, kde je ten ruský. Ruská vojenská doktrína, která je dědictvím sovětské,
spočívá ve vyčistění vzdušného prostor a v následné mohutné ofenzívě a dělostřelecké přípravě, defacto devastaci měst, na
která útočí. „Nechci si ani představovat, jak by vypadala bitva o Kyjev. Někde jsem četl přirovnání ke Groznému. Ano, ale
Groznyj je v porovnání s Kyjevem malé město. On by to byl spíš Stalingrad,“ dodává.

Jakou roli může v celém konfliktu sehrát počasí, která tři ukrajinská města je pro Rusko strategické dobít, jaké jsou jeho
dlouhodobé vztahy s Německem, kolika jadernými hlavicemi disponuje a jak by při jejich odpálení fungoval protiraketový
deštník? Na tyto a další otázky odpovídal v Prostoru X Vlastislav Bříza mladší, expert na jaderné zbraně z Katedry
mezinárodních vztahů FSV  UK .

Pointa N: Putin zaútočil na ukrajinskou jadernou elektrárnu. Zešílel URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Hana Mazancová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.03.2022 20:34 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Po několika dnech jsme se probudili do zase o trochu jiného světa, a to přitom ani ten, který tu byl do čtvrtka, nebyl normální.
Do světa, ve kterém ruský diktátor Vladimir Putin neváhá poslat armádu na jadernou elektrárnu, byť cílem bylo zřejmě spíše její
ovládnutí než atomový výbuch. Na stavu šílenosti to ale nic nemění.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Hana Mazancová.

Šílenec Putin

Pokud jste – tak jako já – měli posledních několik dní po probuzení a rychlém screeningu nočního dění pocit, že válečná
situace na Ukrajině je víceméně stejná, tedy že se sice výrazně nelepší, ale ani nehorší, tak páteční ráno bylo jiné. Přesně se
začátkem druhého týdne konfliktu poslal ruský prezident a diktátor Vladimir Putin svou armádu na jadernou elektrárnu v
Záporoží.

Útok vojáků na největší takové zařízení v Evropě a páté největší na světě způsobil požár, který se hasičům podařilo uhasit.
Poté se ukázalo, že exploze poškodila pomocné budovy u prvního bloku, který je nyní odstavený.

Pokud jde o radioaktivitu, podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii se její úroveň nezměnila, což podle posledních
zpráv stále trvá. Také šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová už dopoledne uklidňovala, že havárie
nenastala, samotné bloky drží a radiační situace je normální. Servítky si ale nebrala, když zcela jasně napsala: „Zešíleli.“

Tolik zhruba k základním novinářským otázkám „kdo, co, kdy, kde, jak“. Nejdůležitější je však zřejmě ta zbývající, tedy „proč“.
Sama Drábová upozornila na to, že reaktory, jaké jsou v záporožské elektrárně, nevybuchují, že granát je maximálně poškrábe,
ale nepoškodí. Jinými slovy, že leccos vydrží.

Podobně třeba i bezpečnostní analytik Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve vysílání České
televize popisoval, že záměrem s největší pravděpodobností nebyl jaderný výbuch, respektive jaderná nehoda, mimo jiné právě
proto, že jaderné elektrárny jsou na takové situace poměrně dobře připravené.
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Podle Drábové se jako důvod, proč se Rusové k útoku na elektrárnu rozhodli, nabízí snaha ji ovládnout a případně odříznout
Ukrajinu od proudu. „Rusové Ukrajince vyhladoví a ještě je blackoutem dostanou do šílených problémů,“ myslí si.

A i když samotné poškození budov a oheň v areálu elektrárny neměly vliv na vlastní bezpečnost celého místa, naprosto nic to
nemění na faktu, že se ruská armáda na Putinův povel takového útoku neštítila, respektive že se ho neštítil sám Putin. Už si
připadám dost naivní, když se v jeho případě podivuju nad tím, že je to přece v rozporu s ženevskými konvencemi a že se
přece, sakra (v hrubé verzi tohoto textu je jiné slovo, poznámka autorky), na jaderné elektrárny neútočí. Což je stejně tak
naivní jako se v případě Putina podivovat nad tím, že je přece špatně, když při ruské agresi umírají civilisté.

Můžeme se nad tím sice oprávněně rozčilovat, ovšem něco jako mezinárodní konvence není nic, čím by se Putin při svém
rozhodování řídil. Jestli tak měl ještě někdo pochybnost o tom, zdali lze ruského vládce nazývat také diktátorem, padla právě s
minulou nocí.

Páteční dění na Ukrajině ještě v číslech:

3 – počet pokusů o atentát, které podle The Times za poslední týden přežil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
8400 – počet uprchlíků, kteří se včera registrovali české cizinecké policii
15 – počet let ve vězení, které můžete v Rusku dostat za takzvaně lživé informace o ruské armádě
2000 – počet protiletadlových raket Strela, které bude z německé dodávky celkových 2700 raket na Ukrajinu možné použít
390 – počet dětí, které se od začátku ruské invaze narodily v Kyjevě
47 – počet mrtvých v Černihivě po ostřelování města, z toho 38 mužů a 9 žen
25 – vzdálenost v kilometrech, v jaké jsou okupační síly od centra Kyjeva
200 – velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v eurech za MWh
1221 – číslo telefonní linky, původně covidové, která bude nyní ukrajinským uprchlíkům pomáhat se zdravotnickým
poradenstvím

Zpátky v nouzovém stavu

Dění na Ukrajině nevyhnutelně ovlivňuje i situaci u nás v Česku. V zemi proto začal opět platit nouzový stav. Vláda ho vyhlásila
rovnou na 30 dnů, tedy nejdelší možnou dobu, k případnému prodloužení bude potřebovat souhlas dolní komory.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to vysvětluje tím, že jde o „maximální komfort pro běžence, maximální zrychlení procesů po té
únavné cestě, možnost poskytnout jim potřebné služby co nejrychleji“.

Ostatně čísla mluví jasně. Do Česka nyní proudí pět tisíc lidí denně, před válečným konfliktem vyvolaným ruskou agresí
přicházel stejný počet lidí za celý měsíc. Jenže snaha, která se vládě Petra Fialy (ODS) jistě upřít nedá, nestačí, úřední
kapacity se při takovém nárůstu lidí, kteří v Česku žádají o pomoc, samy od sebe nenafouknou, jak už ostatně v týdnu
upozorňovala moje kolegyně Iva Bezděková.

Nouzový stav tak umožní právě zrychlení například při vyřizování potřebných dokladů, třeba víz pro čerpání zdravotního
pojištění. Současný stav, respektive kapacity totiž umožňovaly fungovat zhruba dvanáct hodin denně, počet lidí však znamená
práci na celý den, zkrátka 24/7.

Nouzový stav pak umožní, aby kompetence, které normálně spadají pod zaměstnance odboru azylové a migrační politiky
ministerstva vnitra, měla i cizinecká policie. „To znamená, že to nebude dělat jeden člověk, ale třeba čtyři nebo pět lidí, což
všechno výrazně zrychlí a zefektivní,“ popsal Rakušan. Rozhovor s ním doporučuji k přečtení.

Kustodky opět v pohotovosti

V mezičase se chystá už několikrát odložené předávání státních vyznamenání. Slavnost se má konat v pondělí na Pražském
hradě. Sice nevíme, koho všeho prezident Miloš Zeman pozval, třeba jestli je počet hostů stále nějak omezený s ohledem na
epidemii, co už ale tušíme, nebo minimálně se to rýsuje, je to, kdo i přes hradní pozvání nedorazí.

Ze slavnostního ceremoniálu se omluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Vlastně je dost s podivem, že ho prezidentská
kancelář na tuto akci pozvala, když stopku Vystrčilovi prezident vystavil už za jeho cestu na Tchaj-wan, nelibě pak hlava státu
nesla i Vystrčilovo počínání v době své hospitalizace. Ale možná půjde, stejně jako v případě skartace tajné zprávy k Vrběticím,
jen o omyl a Hrad teď jásá, že se Vystrčil sám rozhodl nejít.

„Trvá má připravenost se v zájmu České republiky účastnit pracovních schůzek s prezidentem. Na ty ale pozvánky nedostávám.
Místo toho mě nyní prezident zve, abych podpořil jeho přístup ‚já nic, já muzikant‘. Omlouvám se, nemohu,“ napsal šéf Senátu.

Ve stejném duchu se omluvila také předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Je dobře, že prezident
Zeman otočil, ale nemohu zapomenout na to, kdo u nás před agresivním a imperialistickým chováním Vladimira Putina dlouhá
léta zavíral oči,“ vysvětlila.

A jak zjistil Deník N, nedorazí ani předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Nepůjdu tam z principu. Nepovažuji pro sebe za
přijatelné účastnit se akce, kterou pořádá pan prezident Zeman,“ řekl.

Mám pro něj pochopení.

Jednou větou:

Ruská Duma jednohlasně schválila novelu trestního zákoníku, která umožní trestat „fejky“ o činnosti ruské armády až patnácti
lety vězení.
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V Charkově byl při ruském ostřelování zasažen honorární konzulát České republiky.
Soud dnes nepravomocně osvobodil podnikatele a lobbistu Romana Janouška a další čtyři obžalované v kauze údajně
neoprávněných úhrad pro společnost Chambon, informuje ČTK.
Česká národní banka zavedla kvůli válce měnové intervence.
Vladimir Putin prohlásil, že Rusko bude ze sankcí „profitovat“ a pod jejich tlakem rozvíjí „nové schopnosti“.
Rada OSN pro lidská práva valnou většinou schválila rezoluci odsuzující činy ruské armády na Ukrajině.
Sněmovna dnes v druhém čtení řešila návrh státního rozpočtu na letošní rok, poslanci chtějí přesunout položky za 96 miliard.

Naše témata:

Nádraží v polském městě Přemyšl, stojící téměř na ukrajinských hranicích, se v posledních dnech stalo útočištěm pro uprchlíky
z Ukrajiny i symbolickou poslední zastávkou pro ty, kdo naopak míří do boje. Přestupní stanicí mezi válkou a bezpečím denně
projdou tisíce lidí a bude hůř. Staniční budova je místem příběhů a dojemných setkání, připomínkou nedalekého konfliktu i síly
lidské solidarity. Do boje tu odjíždí Kurd, k Varšavě míří Indové, Ukrajince odváží Čech a v hale tlumočí Bělorus.
Jedu zabíjet Čečence. Jedu pro syna. Jedu narukovat. Mozaika příběhů ze stanice mezi válkou a bezpečím (Dominika Píhová,
Jan Wirnitzer)

Ruská agrese uvrhla Ukrajince do válečného pekla a mnoho dalších do pocitu zoufalé bezmoci. Je lákavé zbavit se ho změnou
zmrzliny a vyhnáním Rusů ze svého podniku. Jenže v čem bychom se pak lišili od těch, kteří páchají zlo, protože lidi už dávno
vidět přestali?
Hledání člověka v ruské zmrzlině (Eva Mošpanová)

Putinova moc je nekontrolovaná a svévolná. Dokud bude v Kremlu, nebude na světě bezpečno. Není jasné, zda totéž platí i pro
čínského Si Ťin-pchinga. Možná však ještě zjistíme, že ano.
Financial Times: Putin rozdmýchal konflikt mezi tyranií a liberální demokracií (Martin Wolf)

Sociální sítě zrušily účty falešných novinářů s profilovými fotkami uměle vytvořenými počítačem. Šířily ruskou propagandu.
Společnost Meta (Facebook) za tím vidí napojení na ruské tajné služby. Nová studie ukázala, že polarizující jazyk ruských
státních trollů se stupňuje – cílem je rozdělit společnost a rozložit demokracii. V České republice protiukrajinská rétorika a
postoje proti NATO v online prostoru od října vzrostly 75krát (!).
Vladimir a Irina? Ruskou propagandu šíří neexistující novináři s vymyšlenými fotkami (Otokar Horák)

Zaujalo nás jinde:

Želví kolo času zároveň připomíná postavu z populární fantasy ságy o Zeměploše britského spisovatele Terryho Pratchetta, v
níž celý svět nese na svém krunýři gigantická želva A’Tuin, pomalu plující vesmírem. „To je jedna z věcí, které se mi v obrazech
propojily,“ přitakává malířka, že Pratchettovy komické romány zná. Vítá jakékoli asociace diváků, i takové, které nezamýšlela.
Magdalena Čechlovská o obrazech Radky Bodzewicz, která vystavuje v pražské Galerii Václava Špály. (Aktuálně.cz)

Pro toho, kdo disponuje pamětí, nemusí být pohled na Hrad ani ve zbývajícím čase Zemanova mandátu zrovna příjemný. Ale
urychlená volba prezidenta by společnost, beztak unavenou a rozdělenou kvůli pandemii, znovu rozrušila. Byla by to další
„fronta“, která by teď zaměstnala naši pozornost a úsilí. S těžko odhadnutelnými důsledky. Prezidentské volby mohou počkat na
leden 2023. Beztak už politikou začínají cloumat.
Šéfkomentátor Jan Lipold k tomu, proč mají prezidentské volby počkat na řádný termín v lednu. (SeznamZprávy)

Výrok dne:

„Nechci, abyste mlčeli, vycházejte na ulici, podporujte Ukrajinu, podporujte naše území, náš boj. Když padne Ukrajina, padne
celá Evropa. Nemlčte, nepřehlížejte, co se děje.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním videoprojevu, který zazněl i na Václavském náměstí.

Autorská tečka:

Pokud tak jako já hledáte poslední dny něco, s čím můžete alespoň na chvíli utéct od aktuálního dění, mám pro vás jeden tip.
Přiznávám, knihu Kodaňská Píseň písní od dánské písničkářky a spisovatelky Annette Bjergfeldtové jsem si koupila kvůli líbivé
obálce. Asi je to povrchní, ale občas to tak dělám. O to větší překvapení bylo, co jsem našla uvnitř. Pokud si chcete přečíst
velký a hlavně milý román o obří lásce k životu, rodině a snech, které se plní, jděte do toho.

Občas sáhnu po knížce tak nějak povrchně, jakože nic o ní nevím a jen se mi líbí, jak je udělaná. Třeba její přebal. A pak
někdy, což je přesně tenhle případ, dost zírám, jak obří příběh najdu. @hostbrno pic.twitter.com/2zFpWQkcwe

— Hanka Mazancová (@HankaMazancova) February 28, 2022

Do každé rodiny? Soláry a Javeliny!
TISK , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 14 , Autor: PETR KAMBERSKÝ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 05.03.2022 02:15 , Čtenost: 152 037 , Rubrika: Orientace - rozhovor , AVE: 536 378,32 Kč , Země: Česko , GRP: 1,69
S diplomatem Tomášem Pojarem o Rusku, které po staletí stále posouvá své hranice, o dětech v armádě, o Vladimiru Putinovi,
vůli k sebeobraně, a nakonec i o tom, že východ Evropy není banda xenofobů 

Zahraničněpolitický expert Tomáš Pojar se po osmi letech vrací do služeb státu. Po Putinově útoku na Ukrajinu si jej premiér
Petr Fiala povolal na plný úvazek. Nikoli však do vlády či na ministerstvo obrany nebo zahraničí, ale na zvláštní pozici
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takzvaného „šerpy“: člověka, který je důvěrnou spojkou šéfů exekutivy s ostatními evropskými hlavouny. 

* LN Jaký vidíte nejhorší scénář? 

Že se konflikt přelije přes hranice Ukrajiny na území NATO. Doufám, že k ničemu takovému nedojde, a myslím, že taková
pravděpodobnost je malá. 

* LN Ale je nenulová. 

Není nulová jednak proto, že nevíme, v jakém stavu je mysl Vladimira Putina, a také proto, že nikdy nelze vyloučit, že zbloudilá
raketa zasáhne úplně jiný cíl, než měla. Ale doufám, že i tak by všichni reagovali s rozvahou. 

* LN A nejlepší scénář? 

Ruská vojska se zastaví co nejdřív, tam, kde zrovna jsou. Na této linii spadne železná opona. Začne nová studená válka a ta
svobodná Ukrajina, která dnes stále ještě zabírá zhruba devadesát procent svého území, bude novým „západním Německem“
Evropy. Krym spolu s donbaskými republikami bude tím „východním Německem“ sovětského bloku. 

* LN Ale západní Německo bylo součástí i vojenských struktur NATO. K tomu jsme v případě Ukrajiny zdrženliví. Já ale hlavně
doufám, že bude primárně součástí ekonomických struktur. 

Když sledujeme ten neuvěřitelný obrat, kdy celá Evropa posílá Ukrajincům zbraně, aby se mohli bránit, tak nemusíme řešit
otázku, zda má NATO vyhlašovat bezletovou zónu a podobně. 

* LN Jak to myslíte? Respektive hodně lidí se na bezletovou zónu stále ptá. 

Prosadit bezletovou zónu by znamenalo, že by Aliance útočila na ruské vojenské cíle, tedy přesně to, co nechceme za žádnou
cenu dopustit. To by znamenalo celosvětový konflikt. Ale každá suverénní země si může uhlídat svůj vzdušný prostor sama. 

* LN Jak? Vybudovat komplexní protivzdušnou obranu trvá léta. 

Realita je taková, že bezletovou zónu již dnes reálně tvoří rakety Stinger, v budoucnosti třeba i Patrioty. Pokud chcete skutečně
bezpečné nebe, tak rakety musejí obsluhovat lidé, kteří brání svoji zem. To za ně nikdo neudělá. 

* LN A nejpravděpodobnější scénář? 

Rozdělení Ukrajiny na svobodnou Ukrajinu, která bude ve střednědobém horizontu i bezpečná a bohatá, a tu nesvobodnou,
která bude buď vazalem Ruské federace, nebo jeho přímou součástí. Pokud však ta ruská část bude rozprostřena po téměř
celém ukrajinském území, hrozí vleklá guerillová válka. 

* LN Dělali jsme podobný rozhovor po anexi Krymu. Tehdy jste říkal, že je neuctivé nebrat Rusko vážně. 

To je stále pravda. 

* LN Brali jsme ho poslední roky vážně? 

Po okupaci Krymu někteří procitli, ale spousta lidí měla o Rusku stále iluze. Já jsem je nikdy neměl. Když jsem rozvážel
humanitární pomoc v Čečně v 90. letech, viděl jsem velmi zblízka, čeho všeho je Rusko schopné. Ale ani já jsem nepokládal za
pravděpodobné, že bude dělat to, co dělá teď. Pro mě to začalo být zřejmé až poslední týden před invazí, zejména z Putinových
projevů a z toho, co veřejně říkaly americké a britské služby. 

* LN Dokud Rusko jelo geopolitiku typu „nedovolíme NATO na svém podbřišku“, šlo v podstatě o pochopitelné, byť brutální
imperiální požadavky... 

Potíž je, že se to ruské břicho neustále někam posouvá. To je kardinální, svým způsobem nekončící problém. Vzpomeňte si, co
Putin chtěl na podzim: měl požadavky nejen na Ukrajinu, ale i Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko a další. V podstatě na
všechna místa, kam kdy vkročila noha ruského či sovětského vojáka. S výjimkou východního Německa, o něm jediném
nemluvil. Ale jinak na každý kousek území, kam kdy sahala ruská nebo sovětská říše, vznáší nějaké nároky. 

* LN Václav Havel po útoku na Gruzii říkal, že Rusko hledá své hranice. Ale z Putinových projevů se zdá, že vyrazil na
mytologickou misi: obnovit Ruskou říši. 

Hlavní problém je, že my nikdy nevíme, kde ta „velká Rus“ končí. Putin dokonce v minulosti říkal, že nekončí nikde. Problém,
který má Rusko se zbytkem Evropy nepřetržitě mnoho posledních staletí, je neustále se měnící hranice. Je očividné, že se
ruská hranice neustále posouvá: tu o stovky, někdy dokonce o tisíce kilometrů. A je jedno, zda se té entitě říká carské Rusko,
Sovětský svaz nebo Ruská federace a jak se jmenují evropské země, které s ním sousedí. Rusko je impérium, samo sebe
vnímá jako impérium, jeho představitelé o něm přemýšlí jako o impériu. A impérium se ze své podstaty musí rozpínat. 

* LN To zní zlověstně. Až beznadějně. 

Nikoli. To totiž vůbec neznamená, že se hranice posouvat musí. Dostatečně pevný odpor a odhodlání je nedovolí posunout. Ale
to pnutí a touha po expanzi tam je, když zmizí, podstata impéria i impérium samo se zhroutí. Přesně tohle musíme mít na
paměti, když přemýšlíme o vlastní obraně. 

* LN Nestojíte tedy v onom názorovém proudu, který hlásá „Putin zešílel, je izolovaný“... 
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Izolovaný bezpochyby je, v jakém je duševním stavu, nevím. Nicméně když vidím ten dlouhý stůl, kde Putin stojí na jedné straně
a na straně druhé, několik metrů daleko, sedí jeho nejvěrnější, tak tam asi jistý druh paranoii můžete vidět. Jedna věc je však
evidentní: v tomto uspořádání mu nikdo nemůže říct pravdu, kterou Putin nechce slyšet. Tento rozměr izolace znamená, že se k
němu nedostanou nevhodná fakta a interpretace. Šílenství se zároveň nemusí vylučovat s přemýšlením chladnokrevného
vraha. 

* LN Konkrétně? 

Když se Vladimir Vladimirovič zeptá: „Za čtyři dny jste v Kyjevě? Instalujete tam loutkovou vládu? Splníte to?“, nemohou mu
odpovědět nic jiného než: „Ano, pane prezidente, splníme!“ Jednak proto, že jim to vychází z jejich simulací, v kterých jsou
Ukrajinci neschopní „malorusové“, jednak se neodváží říct nic jiného. A nakonec je jedno, jestli to je otázka duševního zdraví,
izolace, ztráta smyslu pro realitu či chladnokrevná kalkulace. Výsledek je stejný. 

* LN S Putinem, který řeší geopolitiku, se lze nějak domluvit. Ale lze se domluvit s Putinem, který vede mytologické tažení za
sjednocení Velkoruska, Běloruska a Maloruska? Lze nalézt jakoukoli společnou řeč? 

Nepochybuji o tom, že rozkaz k válce vydal i s vědomím toho, že stárne a chce se zapsat do dějin a učebnic po boku těch, za
jejichž panování se Rus rozpínala, nikoli zmenšovala. Tedy na straně Petra Velikého a Josifa Stalina, nikoli na straně Mikuláše
II. či Borise Jelcina. 

* LN Což se mu povedlo, minimálně Krym už získal. 

Ano, do učebnic se zapíše, že získal Krym, ale ten mu zjevně nestačil. A podívejte se na mapu dnes: ke Krymu zcela zjevně
připadlo i Bělorusko a kousky Ukrajiny. A teď se hraje – tedy bojuje – o to, kam až mu bude dovoleno zajít. Jak velký kus
Ukrajiny se mu podaří ukousnout. Já doufám, že se co nejdříve dostane do situace, kdy dokáže prohlásit: „Splnil jsem misi,
osvobodili jsme další část historického Ruska“, a bude se schopen prohlásit za vítěze. Protože v tu chvíli přinejmenším toto kolo
války skončí. Jsem ale naprosto přesvědčen, že pro občany Ruska i občany nových vazalských území to je strašná prohra.
Ocitnou se v nové studené válce na té chudé, nesvobodné, tyranskodiktátorské straně železné opony. Ale Putin to bude moci
prohlásit za vítězství, protože na mapě si „vybarví“ další území. Pokud bychom mu dovolili vybarvit i to naše, okamžitě by to
udělal. 

* LN Existuje ještě jeden černý scénář: Čečna a Groznyj. Země hrdá, země bojovná, země, které dekádu vzdorovala celému
Rusku. Ale Putin a jím nařízená totální válka včetně kobercového bombardování obytných čtvrtí a masových hrobů civilistů z ní
udělali jeden z nejpevnějších a nejoddanějších kamínků Putinova režimu. 

O to se už pokouší v Charkově i Kyjevě, to je scénář Groznyj nebo scénář Aleppo. To už mají odzkoušené. Jenže Ukrajina je
obrovská země. Naprostá většina populace žije mimo Kyjev a Charkov. Doufám, že se fronta zastaví co nejdřív. Doufám, že
Rusové už nebudou chtít další ztráty, ztratí vůli bojovat, nebudou chtít chudnout a bude jim hanba. Ale jistý si nejsem. 

* LN Hanba... Nečekané slovo ve slovníku analytika. 

Důležité slovo! Vůbec nepochybuji, že většina ruských vojáků na Ukrajině nechce umřít, vůbec nepochybuji, že většina vůbec
neví, proč by měli tímto způsobem bojovat, když je místní nevítají jako osvoboditele od fašismu. Vůbec bych se nedivil, kdyby
pomalý postup kolon byl způsoben mimo jiné tím, že mnoho z nich není s operací ztotožněno. Doufám, že se Charkov a Kyjev
nepromění v Groznyj. Naposledy takto srovnávali Kyjev se zemí nacisté. 

* LN Vy jste dlouhodobý představitel zahraničněpolitické a bezpečnostní komunity. Kádr, který je sice momentálně úkryt v
akademické sféře, ale zabývá se bezpečností, zpravodajskými složkami, dokonce jste měl pro premiéra za úkol vytvořit pozici
„bezpečnostního cara“, u něhož se sbíhají všechny klíčové zahraničněpolitické i zpravodajské informace. Jak se někdo takový
stane spojkou mezi premiérem a dalšími hlavami států EU? To je obvykle pozice pro eurohujera s klotovými rukávy, nikoli pro
„silovika“. 

Nezapomínejte, že jsem byl pět let náměstkem ministra zahraničí a měl na starosti i první české předsednictví. Dnešní situace
je tomu v lecčems podobná: tehdy v létě vtrhlo Rusko do Gruzie, v zimě Rusko zavřelo kohoutky a přišla plynová krize, Česko v
čele s premiérem Topolánkem muselo jednat s Putinem… 

* LN Chcete říct že premiér sáhl po vašich „předsednických“ zkušenostech? 

Určitým způsobem asi ano. Druhá věc je, že už teď jsem a do 1. dubna stále budu externím poradcem premiéra pro zahraniční
a bezpečnostní politiku, jehož úkolem bylo vybudovat systém národního bezpečnostního poradce. Aniž by se předjímalo, kdo
jím bude, protože potřebujete nejdříve shodu na fungování, pak teprve můžete hledat osoby, které na to místo mají a chtějí
usednout. Ale to byl stále externí úvazek. 

* LN Putin to změnil. 

Začala válka. Od té chvíle jsem věděl, že musím nastoupit naplno, už nešlo vzdorovat. Bylo jasné, že to je událost, která bude v
evropských učebnicích na úrovni amerického jedenáctého září. Nevěděl jsem ale, že posun v uvažování Evropanů bude tak
strašně rychlý. Během šedesáti hodin Evropa úplně změnila přístup: dramaticky to vidíme na Německu, ale jde i o Švédsko,
Finsko a další. To ráno jsem fakt netušil, že za několik hodin budu spoluorganizovat dodávky zbraní Ukrajincům, aby ti, kteří se
chtějí bránit, se bránit mohli. Stejně tak jsem nevěděl, že Němci udělají takovou otočku ve vztazích s Ruskem: je to úplné
otočení politiky posledních třiceti let a v jistém smyslu posledních padesáti let od dob Willyho Brandta. Ve čtvrtek ráno jsem
tušil, že se myšlení začne měnit, ale vůbec by mne nenapadlo, že tak rychle. 

* LN Takže s vámi hnula válka a fakt, že bezpečnost se stala evropskou agendou, premiér potřeboval „šerpu“ kompetentního v
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bezpečnostních otázkách. 

Je krize. Už jsem „tam“ byl. Prožíváme dějinnou událost, blíží se předsednictví, které se bude do značné míry točit okolo
bezpečnosti a energetické bezpečnosti – a premiér mne požádal, abych nastoupil na plný úvazek. Vážím si toho. Jen jsem si
vymínil, že budu muset chodit v kravatě pouze opravdu výjimečně. Nebýt Vladimira Putina, byl bych asi nadále jen externím
poradcem. 

* LN Co tedy budete dělat? Fušovat do práce ministerstvu zahraničí a ministerstvu pro Evropu? 

Houby. Šerpa je člověk premiéra, který na úrovni „hlava státu minus jedna“ vyjednává klíčové otázky evropské politiky. Aby až
se šéfové států setkají, měli v podstatě vše domluveno nebo připraveno k finálním kompromisům a domluvě. Šerpa do práce
nikomu nekecá, ostatně mají ho všechny země, a proto musíme mít také. Šerpa neřídí evropskou agendu na Úřadu vlády ani
na zamini, ani nechystá summity. To vždy a všude dělá státní aparát. Šerpa je svým způsobem solitér, který musí mít důvěru
premiéra a mít k němu v podstatě nepřetržitý přístup, aby mohl jeho jménem jednat na důvěrné bázi se svými protějšky. 

* LN Lze to ukázat na nějakém příkladě? 

Teď jsem v nepřetržitém kontaktu s národněbezpečnostním poradcem ukrajinského prezidenta, zatímco premiér Fiala si s
prezidentem Zelenským i s jejich premiérem volal dohromady „jen“ čyřikrát. 

* LN Speciálně v Česku to může být docela legrace. Ministrem zahraniční je poměrně nezkušený Jan Lipavský, který má vedle
sebe ještě ministra pro Evropu, jímž je s diplomacií zcela neobeznámený Mikuláš Bek. Nad sebou má premiéra, který se
mezinárodními vztahy zabývá celý život, a prezidenta, který si také chce říci své, a vedle toho Pojara, který má s Evropou,
mezinárodními vztahy i bezpečností neskonale větší zkušenosti i autoritu. Chudák ministr. 

Tak pozor. Tohle všechno jsou funkce, které mají i jiné země, a funguje to. Naopak my nemáme onoho národního
bezpečnostního poradce a jeho útvar, což je pozice, kterou má drtivá zemí okolo. 

* LN To jste mi utekl z otázky. 

Ne, jen jste mne to nenechal doříct. Jestli se ptáte na vztahy mezi členy vlády, jednak mohu garantovat, že mám velmi dobré a
úzké vztahy s ministrem zahraničí – a tak to taky má a musí být. A je třeba také dodat, že krize ukázala, jak vláda a její členové
dokážou velmi úzce a efektivně spolupracovat. Sám jsem byl také přítomen tomu, jak dokáže spolupracovat premiér s
prezidentem. 

* LN Tím nepřímo potvrzujete zvěsti, že za velikou otočkou Miloše Zemana vůči Putinově Rusku byl i tlak ze strany Petra Fialy... 

Nikoli. Říkám jedině to, že mezi premiérem a prezidentem jsou přátelské vztahy, že dochází ke koordinaci jejich zahraničních
aktivit a vyjádření. Což je samozřejmě správně a jedině dobře. 

* LN Zmínil jste velký německý obrat. Dodám, že Německo slíbilo jen letos dát armádě 100 miliard eur a do dvou let chce
překročit slibovaná dvě procenta na obranu. A my? Nic, nic a nic. 

Německo nezvládne letos utratit 100 miliard eur navíc. To prohlášení jde správným směrem, ale velké vojenské systémy
nenakupíte na internetu s dodávkou do týdne. Takže náš postoj je v tomto realističtější. 

* LN To je moc pěkné, ale tento realismus znamená další pokles obranných výdajů proti plánu, protože nenakoupíme ani ty
BVP, které se snažíme pořídit už skoro dvacet let. Kdy začne být Česko schopné nakupovat zbraně? 

Doufám, že brzy. Trend se zlepšil, v posledních letech výrazně. Stále jsme neplnili své závazky, ale systém začal fungovat a
zlepšoval se. Doufám, že to bude pokračovat. A že bude možné použít mechanismy, které se v posledních letech osvědčily a
fungují. 

* LN Právě jsme slyšeli politika v kravatě, který odmluví celý odstavec, ale neřekne jedno srozumitelné slovo: „systém se
zlepšil“, „fungující mechanismy“. Řekněte nám jednoduše bez kravaty a jako kumpánům u piva: proč Česko nedovede ani v
roce 2022 koupit bévépéčka a vojáci jezdí ve 40 let starém ruském šrotu? 

Protože jsme zvolili cestu byrokratické soutěže, kterou nejsme schopni rychle zrealizovat. Protože nebyla politická vůle si
sednout s nějakou konkrétní vládou a začít jednat přímo s ní nebo s jedním konkrétním výrobcem a nést za to rozhodnutí
odpovědnost. 

* LN Takže za všechno může Babiš? 

Nic takového jsem neřekl. Tohle je dlouhodobá bolest, která se vleče dekády. Naopak, minulá vláda – ke vší cti – tu vůli a
odvahu měla a díky tomu jsme nakoupili třeba děla. Podobným způsobem jsme nakoupili radary či protivzdušnou obranu. Vláda
se obrátila přímo na byznys nebo přímo na jinou vládu. 

* LN Takže říkáte, že vláda má nakupovat od jiných vlád? 

Armáda má říct, co potřebuje, vláda má zjistit, kdo to vyrábí a za kolik. A pak se s plnou politickou odpovědností a se
strategickým myšlením v zádech – nechcete třeba kupovat od někoho, kdo by se mohl stát protivníkem – obrátit na jednoho
partnera, začít jednat a z ekonomických i bezpečnostních důvodů požadovat maximální zapojení českých dodavatelů. S tím, že
v ideálním případě má v záloze jinou možnost, aby ten zahraniční dodavatel věděl, že není nenahraditelný. Přesně tohle budou
dělat Němci: vše, co budou moci, nakoupí doma. 
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* LN Co na to naše kdysi slavné zbrojovky? 

Spolupráce ministerstva obrany a obranného průmyslu je neskonale lepší než dřív. A proč mluvím o německých nákupech:
tady se držel mýtus, že ona dvě procenta HDP jsou peníze, které pošleme někam do Washingtonu nebo Bruselu. Ale to je
nesmysl, to jsou peníze, jež můžeme často utratit tady v českém průmyslu. Notabene, když teď vidíme, jak je snadné zavřít
hranice. Domácí dodavatel je neskonale větší strategická jistota. Na druhý konec světa se v době krize nedovoláte, ale domácí
zbrojovce můžete zaklepat na dveře. 

* LN Naše armáda je malá, ale svým způsobem špičková a expediční. Zatímco USA posílaly do Afghánistánu mladé kluky, my
tam měli třicetileté profíky s bezvadnou pověstí a s takřka nulovými průšvihy. 

Ale to se výrazně mění. 

* LN Co se mění? 

Zaprvé: po vstupu do NATO bylo jasné, že Česko nebude schopno dávat dvě procenta na obranu, protože musí v první řadě
vybudovat funkční ekonomiku. Nepsaná dohoda s USA proto zněla, že sice budeme dávat méně, ale budeme je fyzicky i
diplomaticky podporovat na misích a oni na oplátku zaručují článek V. smlouvy a přehlédnou naše nižší vojenské výdaje. To se
změnilo invazí na Krym, tehdy Američané zopakovali požadavek na dvě procenta. Většina zemí pochopila, co se děje, a začala
zvyšovat výdaje. Druhou změnou bylo stažení z Afghánistánu, které posunulo expediční armády směrem k teritoriální obraně. A
teď se to díky Kremlu zcela překlápí k teritoriální obraně. Naše poslední větší nákupy – radary, děla, protivzdušná obrana – to
už se jasně týká primárně našeho území. 

* LN Na co se chci zeptat: jestli bychom místo 210 obrněnců, kdy jeden stojí asi čtvrt miliardy, neměli spíš nakoupit deset tisíc
Stingerů, deset tisíc Javelinů a naučit všechny chlapy ve věku 18–30 s nimi zacházet? 

Jsem hluboce přesvědčen, že bychom měli mít ve skladech mnohem více mobilních raket země–vzduch a mnohem více
mobilních raket země–země, stejně jako ozbrojená bezpilotní letadla. Tato část armády by měla být posílena. Máme tady
debatu kolem Green Dealu, závislosti na ruském plynu, válku za slovenskými humny. Když to převedu do bonmotu, naší
odpovědí by mělo být heslo „solární panel na každou chalupu, Javelin do každé rodiny“. Ale teď vážně: jakékoli zbraně jsou k
ničemu, když nemáte vůli je nakonec použít. 

* LN Co tím chcete říct? 

Kdyby Ukrajinci neukázali během prvních 24 a 48 hodin tak ohromné odhodlání se bránit, nebyly by tak silné sankce, nebyly by
tak velké dodávky zbraní, nebylo by tolik humanitární pomoci. Tady se naprosto jasně ukázalo, že kdo je ochotný investovat do
své bezpečnosti a kdo je ochotný se bránit, tomu ostatní spíš přijdou na pomoc. Kdo naopak na armádě šetří a bránit se
nechce, nemůže čekat, že někdo jiný bude bojovat za něj. Kolektivní obrana funguje, ale je postavená na tom, že každý je
připraven se bránit a bojovat. 

* LN Pomalu se vám blíží padesátka, máte dva syny... Jste připraven na to, že by se naše děti mohly třeba povinně učit bojovat
a střílet? 

To jsou dvě otázky. Branná povinnost v tom smyslu, že jsou lidé registrovaní a vědí, že jednou mohou být povolaní ke službě
vlasti – tak to si myslím, že by žádoucí bylo a že to díky vyhrocené situaci možná nastane. Protože prostě někdy nestačí jen
platit daně. Druhá věc je povinná vojna a povinné odvody do armády a ty si dovedu představit jen v případě, kdyby byla válka
na našem území – a to mi teď přijde nereálné. Měli jsme strašné štěstí, že se nám podařilo vstoupit do EU a zejména do NATO.
Protože kdybychom tam dnes nebyli, tak by Putin už byl dávno daleko dál. 

* LN Ta nejhlubší obava: nejen my, ale celá Evropa se momentálně dost možná není schopna Rusku ubránit, spoléháme na
vojenskou sílu USA. A teď si představme situaci: ve stejnou chvíli, kdy se Rusko pohne směrem do Pobaltí, se pohne i Čína v
Asii. Oba vyzyvatelé USA se vydají „osvobodit“ svá pradávná území, přičemž obě tato území, Pobaltí i Tchaj-wan, spoléhají na
pomoc USA... 

No, připravme se na tento scénář! Ne dnes, ne za rok, ale v horizontu let klidně může nastat. Nepochybujte o tom, že ten, kdo
přepečlivě sleduje ruskou invazi na Ukrajinu, je právě Čína. V tu samou chvíli, kdy sleduje Ukrajinu, myslí na Tchaj-wan. Svou
reakci váží podle toho, jak by chtěla, aby ostatní reagovali na střet s Tchaj-wanem. A ještě víc než kdokoli jiný si dělá analýzu
toho, jak reaguje zbytek světa, a podle toho mění svojí cost and benefits analýzu případné invaze. Čím méně se Rusku podaří
pozřít celou Ukrajinu, čím větší budou mít sankce a izolace na Moskvu dopad, tím víc se snižuje ochota čínského vedení
rozpoutat něco podobného proti Tchaj-wanu. 

* LN Jednou z věcí, které budete muset řešit, jsou běženci. Za šest dnů dorazilo do střední Evropy milion uprchlíků – a s
postupující ruskou armádou budou ty počty narůstat. Zvládneme to? Budeme je chtít přerozdělovat pomocí kvót? 

Jsem přesvědčený, že nebudeme volat po žádných kvótách. Nejen proto, že jsme byli roky proti, ale protože kvóty nemohly
nikdy fungovat. To byl návrh řešení, které by nikdy nefungovalo! I teď to bude tak, že Ukrajinci budou chtít být tam, kde mají
zázemí, kde se lépe zorientují, kde mají komunity, kde vůči nim budou vstřícné firmy i sociální stát. Logicky budou blíže
Ukrajině, logicky budou tam, kde se snáze domluví, logicky půjdou za svými komunitami do Polska, Česka a Německa spíš než
do Itálie nebo Portugalska. Ta logika je stejná – a proto jsou kvóty nesmysl. 

* LN Ale zvládnou to střední a východní Evropa? Už dnes je válečných běženců přes milion, a zabere-li Putin celou Ukrajinu,
může jich být klidně deset milionů. 

To je druhá otázka – jaký bude mechanismus podpory migrantů, jak moc to půjde přes národní rozpočty a jak moc se do té
pomoci zapojí unijní rozpočet. Zároveň doufám, že se dostaneme z toho klišé, které v některých evropských kruzích jede
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nepřetržitě – že jsme tady všichni východní xenofobové, kteří nesnášejí jakéhokoli běžence. Ano, máme blíž k Ukrajincům, jako
mají pařížská předměstí blíž k Alžířanům a španělská ke Kubáncům nebo Maročanům, ale na tom není nic divného. To je
geografická a kulturní realita. Ptal jste se na začátku na nejhorší scénář a tím je třetí světová válka. Pak je tu ale samozřejmě
druhý nejhorší scénář, kdy se Putinovi povede okupace celé Ukrajiny, a to, co předvádí v Charkově a Mariupolu, bude v celé
zemi. Pak může utíkat klidně většina všech obyvatel. V tuto chvíli to snad nevypadá, že by měl tento scénář napsat, že by
Rusko mělo sílu dobýt komplet celou Ukrajinu. Ale stát se to může a pak bude válka doslova na slovenských hranicích. Když
říkám, že Ukrajinci bojují za nás, tak to myslím nejen obrazně, co se týče celého pojetí svobody a bezpečnosti, ale platí to
doslova: pokud by Putin ovládl celou Ukrajinu, tak máme uvnitř Evropské unie desítky milionů uprchlíků a Rusko na hranicích. 

Nepochybuji o tom, že rozkaz k válce vydal Putin s vědomím toho, že stárne a chce se zapsat do dějin po boku těch, za jejichž
panování se Rus rozpínala, nikoli zmenšovala 
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Rusko provedlo bezprecedentní útok, a totiž útok na areál největší jaderné elektrárny v Evropě. Po ostřelování začala ve městě
Enerhodar, to je v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny hořet budova, která přiléhá k jaderným blokům. Klíčová zařízení sice
zůstala neporušená, ale padla do rukou ruských agresorů.

Rafael Mariano GROSSI, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
Máme štěstí, že nenastal žádný únik radiace a reaktory zůstaly nedotčené.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Představitelé NATO a Evropské unie samozřejmě útok na elektrárnu odsoudili. Svědčí podle nich o bezohlednosti ruské
agrese. Rada OSN pro lidská práva chce v souvislosti s narůstajícím počtem civilních obětí zahájit vyšetřování. Organizace
potvrdila přes 330 mrtvých. Samotná ukrajinská vláda mluví minimálně o šestinásobku.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Byli jsme svědky použití kazetových bomb, slyšeli jsme zprávy o použití jiných typů zbraní, což by bylo v rozporu s mezinárodním
právem. A samozřejmě NATO a jeho spojenci a partneři shromažďují informace a velmi pozorně sledují, co se děje na Ukrajině.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Hostem je český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Přeji dobrý večer.

Jakub LANDOVSKÝ, stálý představitel ČR při NATO 
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jak dnes reagovali ministři zahraničí členských států na útok Ruska na jadernou elektrárnu na Ukrajině? Zněla nepřekvapivě
odsuzující slova, ale bylo vidět, že je to krok, který byl i pro šéfy diplomacií překvapením? Nepříjemným samozřejmě?

Jakub LANDOVSKÝ, stálý představitel ČR při NATO 
Určitě bylo, a bylo také zajímavé, že většina ministrů mluvila, takříkajíc zpatra a ta situace skutečně všemi otřásla a já se
domnívám, že to je jedna možná z poslední šanci, jak pohnout ten zbytek těch zemí, které dosud se nepřidaly k tomu silnému
proudu, který odsoudil například OSN tu ruskou agresi, aby to skutečně zvážili, aby ta fronta byla globální a absolutně
jednotná.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No, říkáte fronta byla globální, ale neměla už by to být opravdu fronta? Teď myslím v tom vojenském slova smyslu, ptám se
takhle, ani ten útok na jadernou elektrárnu v Záporoží neposunul úvahy o tom, zda se opravdu nezačít připravovat na možné
vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou? Tedy úvahy, jimž se zatím všichni jasně brání s tím, že by se to de facto rovnalo válce
Aliance versus Rusko?

Jakub LANDOVSKÝ, stálý představitel ČR při NATO 
Ne, nedošlo ke změně politiky Severoatlantické aliance, a ministři vlastně se dohodli na třech věcech, tím prvním a
nejdůležitějším je zabránit tomu by ten konflikt vyeskaloval mimo hranice Ukrajiny, a proto jakýkoliv střet mezi silami NATO a
silami Ruské federace přímo na Ukrajině věcí, která je nepřijatelná, nikdo o ní neuvažuje ani ji neplánuje. Druhou věcí je
podporovat Ukrajinu, nadále o tom je myslím většina dnešních zpráv, a tou třetí věcí je samozřejmě potvrdit potrestání Ruska
cestou nevojenských opatření, za to absolutně nepřijatelné chování, to jsou ty tři hlavní výstupy dnešní ministriády.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
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No dobře, řekl jste velmi jasné ne, ale zkusím to ještě ještě jednou a trošku jinak, koneckonců vy sám jste řekl před pár dny, že
tu bezletovou zónu, možná pan Putin sám chce, protože by to byl onen, jak jste říkal, eskalační krok. K tomu dneska napsal můj
redakční kolega Theodor Marianovič pro Seznam Zprávy, cituji: "Ano, lze na to říci, pokud je Putin blázen, chce to, ale pokud
není, což bychom si už konečně měli začít připouštět, tak se toho bojí, protože by ho to, a patrně pouze to, mohlo zastavit,
nemá Theodor pravdu?

Jakub LANDOVSKÝ, stálý představitel ČR při NATO 
Já se domnívám, že nikdo přesně neví, co se honí hlavou Vladimíra Putina, a jak bude reagovat na tuhletu věc. To, co ale
můžeme odhadnout z historie, že Rusko reaguje úplně jinak, pokud je v konfliktu s Ukrajinou, který se dá jenom velice těžko
Rusům vysvětlit, a jinak se bude Rusko chovat, pokud je v konfliktu s celým Západem, zejména pokud uvážíme, že je touto
myšlenkou masírováno tím režimem, dezinformacemi po dobu posledních 15 nebo 20 let, takže nenechme, nenaskakujme na tu
chtěnou ruskou rétoriku, že Rusko je skutečně obleženo Severoatlantickou aliancí a aliance nemá nic jiného na práci než
připravovat nějaké ovládnutí ruského prostoru nebo ovládnutí Ukrajiny, tzn. tahle věc nepřichází do úvahy, je to dobře, já
doufám, že to občané chápou a uvidíme, jestli nakonec Rusko třeba nenapadne, že se pokusí skutečně do toho konfliktu
dostat tím, že se dotkne aliančního území, a to je věc, ke které se ministři také vyjadřovali, budou o tom jednat i ministři obrany
za 14 dní a Česká republika se toho bude účastnit, protože skutečně každý den se probudíme v horší a horší realitě, pravidla
přestávají platit a je třeba se chystat i na ty nejhorší scénáře.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No tak snad Rusko nenapadne varianta, že by napadlo státy NATO, ale poslední věc, jak silná je teď vlastně na všech těchto
krocích, i na tom ne, o kterém jste mluvil, jednota? Po nedávném unijním summitu, říkal český premiér Fiala, dovolím si
parafrázovat, že citlivější na tu ruskou agresi jsou logicky země se zkušeností se sovětskou komunistickou nadvládou, někteří i
s agresí, je to znát i na postojích nás, Čechů a Slováků, ale třeba i Poláků, Maďarů, byť tam je to možná politicky složitější, jsme
radikálnější než země, které od druhé světové války zažily jenom mír a jenom svobodu?

Jakub LANDOVSKÝ, stálý představitel ČR při NATO 
Jsme určitě mnohem senzitivnější a máme historickou zkušenost, která neumožní z toho našeho pevného názoru na Rusko
nějak uhnout a lavírovat, a samozřejmě čím se vzdalujeme, tak tím se ta situace mění, ale podle mého názoru tou nejvyšší
zprávou posledních dnů je změna německé zahraniční politiky, německé obranné politiky, a i země, které tradičně se brání
třeba vývozu zbraní do konfliktních zón, tak v tuhletu chvíli povolily všechny restrikce a pomáhají Ukrajině správu na
sebeobranu, protože Ukrajina skutečně se ocitla velmi nespravedlivě v tom agresivním konfliktu, a měla by mít možnost naplnit
svoji, svoje práva po té charty a bránit se.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pane velvyslanče Landovský, děkuju vám za vaši analýzu i za vaše odpovědi, na shledanou.

Jakub LANDOVSKÝ, stálý představitel ČR při NATO 
Hezký večer do Prahy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No a jak už jsme říkali, hlavní zprávou dnešního dne je ta, která se týká jaderné elektrárny v Záporoží, mimochodem Ukrajina
má teď 4 aktivní jaderné elektrárny. Samozřejmě Černobyl je odstaven, včetně té dříve zmiňované Záporožské, kterou nad
ránem napadli a ovládli ruští okupanti. Nachází se u města Enerhodar, které vzniklo, když se začala stavět nejprve tepelná
elektrárna a pak bylo základnou pro stavbu elektrárny jaderné, mimochodem i proto ten název Enerhodar, u nás byl podobnou
logikou nazval mimochodem Havířov, ale zpátky na Ukrajinu. Nejblíže Enerhodaru je pak jihoukrajinská elektrárna, ta se
nachází necelých 100 km od intenzivních bojů, ruské jednotky už minulý týden krátce po začátku invaze obsadily odstavenou
elektrárnu v Černobylu, o tom už jsme informovali, teď je naším hostem Vlastislav Bříza, odborník na jaderné zbraně z Fakulty
sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Přeji dobrý večer i vám.
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Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer i vám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Není to tak dlouho, co jsme tady ve studiu mluvili o ruských jaderných zbraních, teď ruské nejaderné zbraně zaútočily na
jadernou elektrárnu, jaké je pro to vaše vysvětlení, dáli se vůbec nalézt?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to tak. Všímáme si, že každým dnem Ruská federace při tom útoku na Ukrajinu posouvá ty hranice možného. Mně osobně to
překvapilo, přiznám se, že jsem nečekal, že by, že by ruská armáda fakticky konvenčními jednotkami zaútočila na ukrajinskou
jadernou elektrárnu. Mám tím na mysli tu formu, to, že se budou chtít Rusové zmocnit jaderné elektrárny je jasné, to byl jeden
ze strategických cílů tak, jak ovládnout ukrajinské území a energetický průmysl, ale jakou formou to udělali, tak to slovo
nešťastné bych nevolil, to je, to je opravdu tragédie. Podobný způsob jsem nezažil nejenom já, ale nikdo z nás, prostě my
nepamatujeme útok na jadernou elektrárnu, očekával bych, že to provedou speciální síly, výsadkem z vrtulníku a rozhodně ne
za pomoci nepřesných konvenčních zbraní. To je vysoce riziková záležitost, ačkoliv samozřejmě, zas musíme uklidnit diváky, že
všech těch šest reaktorů, které se tam nacházejí, tak mají velmi velmi mohutný kontingent, to je pravda.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
My o tom za chviličku budeme mluvit se šéfkou jaderného dozoru, Danou Drábovou. Ta to jistě vysvětlí. O tom, že je to
psychologický moment netřeba mluvit, vystrašilo to celou Evropu. Je to bezpečnostní moment, to je také jasné, ale objevují se
hlasy, a vy jste to myslím naznačoval, že strategie Rusů je Ukrajinu energeticky v uvozovkách vyhladovět. A že začali tedy
logicky u největšího výrobce energie, mohl by to být ten cíl tohoto bezprecedentního útoku, a dá se tedy očekávat, že cílem
budou i další ukrajinská jaderná zařízení?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Nadevší pochybnost, je to přesně, jak říkáte. Záporožská elektrárna, vy jste to zmínil, je největší elektrárna v Evropě. Je to pátá
největší elektrárna na světě, má 6 bloků. Já bych snad jenom drobný historický exkurz k tomuto. Buďme rádi, že na území
Ukrajiny se v tuto chvíli nachází jaderné elektrárny, které disponují pouze novým typem reaktoru, toho VVER, nikoli reaktoru,
který byl v Černobylu, nebudu rozebírat detaily, to rozeberete s Danou Drábovou, ale to podstatné je to, že ten původní typ
reaktoru v Černobylu neměl kontejnment, neměl ten sarkofág, neměl tu betonovou schránku, to zničení by bylo významně
jednodušší, než je to u tohoto typu reaktoru, takže ta ochrana v tuto chvíli existuje, ale zpátky jenom k vaší otázce, ano, je to
tak, samozřejmě, kdo ovládá energetickou soustavu, soustavu země, tak ovládá, ovládá leccos Záporožská jaderná elektrárna
zásobuje zhruba pětinu spotřeby energie celé Ukrajiny, takže je to opravdu velká zbraň.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Poslední věc, vy jste napsal, že v případě větší havárie jaderné elektrárny by došlo k podstatně větší kontaminaci ovzduší než
v případě výbuchu jaderné zbraně. Koneckonců o tom jsme tady taky mluvili, s vámi i s paní Drábovou před pár dny. Tohle je
ale něco, co by si snad člověk předpokládá, Rusové rozmysleli, tedy dá se čekat, že se budou snažit za každou cenu tu
bezpečnost jaderných reaktorů přece jenom neohrozit, anebo to, co dneska udělali ukázalo, že jim je to prostě jedno?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ne, tak to si nemyslím, určitě jedno jim to není. Já bych se obával toho, že to byl ruský šlendrián, jiné vysvětlení pro to snad ani
nechci mít. Já si nedovedu představit, že by to měl být úmysl. Prostě ne, to není možné. Ano, ty elektrárny jsou nebo jaderné
bloky jsou dimenzovány na určitou formu útoku, na určitou formu pádu malého letadla, určitý, ale ne cílený útok ne hromadný
útok, samozřejmě i sarkofág podobné elektrárny se dá zničit cíleným hromadným útokem, takže zřejmě opravdu muselo dojít k
tomu, že to byl šlendrián, protože nic pozitivního to pro Rusko mít nemohlo. Vy jste na začátku zmínil, moje slova o tom, že
případná jaderná havárie by mohla mít za určitých okolností horší následky než než izolovaný jaderný výbuch. Ano, to je
pravda, na tom si trvám, protože pakliže by došlo k jadernému výbuchu vzdušného charakteru, tak tam je zásadní ta pronikavá
radiace, která je bezesporu smrtelná, je strašlivá, nicméně po chvíli, po chvíli z toho, z toho místa zmizí, ale toto je úplně jiná
kapitola, známe Černobyl, i když já jsem viděl několik map, kde bylo ukazováno, že největší problém s tím radioaktivním
spadem by měla Ruská federace. Dnes ano, ale to je otázka meteorologické situace, meteorologické předpovědi. Zítra by to
mohlo být úplně jinak.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
My tu mapu taky za chviličku ukážeme a budeme věřit, že bude vypadat tak, jak vypadala dneska, moc vám děkuji za vaše
odpovědi, na shledanou.

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
I já vám, pěkný večer.

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 11:22 , Sledovanost pořadu:
13 749 , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,15
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mluvčí 
Přímý pád on kdo jsi mrtvej tys soud řekl projí 70 Miklík Cink San Feng a poutní People stále Sing Jü sin teď.

mluvčí 
Je jak se lidé mezi sebou zdraví tak jak se praví vojáci, tak už se tak zdraví lidé mezi sebou právě, protože všichni společně s ní
strání mi před ruským útokem.

mluvčí 
Ho znal.

mluvčí 
Braňme své domy.

mluvčí 
And své území zvlášť úvod eura šnek brašnu.

mluvčí 
A bojujeme proti ruské agresi.

mluvčí 
Musím výzkumy musíme se zvýšenou nás držela Kurz na svoji je udržovat zdravou mísy. Výzkumy na to máte mít navrch nežijí
likéry získal řadu vztah teda i díky div je zvýšená svými političkami i Slezané i je náš svět se z Ukrajiny i její naše motivace.

mluvčí 
Přeju je u ucha se my jsme sanovat. Medituje se my jsme se vy, ale kam šli jinde a my pád dnes asi známe z hrůz dneska.

mluvčí 
Nejenom vojáky, ale také lékaře, kteří brání Ukrajinu v podstatě se skalpely v ruce se ti všichni pracují na ochraně lidí z dětí.

mluvčí 
A nádobí nejen z té ring.

mluvčí 
Toto je pro krajiny velmi náročná chvíle, kdy stojíme společně proti zlu.

mluvčí 
Ozve změn do vás?

mluvčí 
A já v Rimini, co má manželství.

mluvčí 
3 minuty se pro táhl. Následcích třech minutách se proto chce obrátit na vás.

mluvčí 
Vydat ty občany Ibsenova rybárně sice je naše blízko. Na bezpečnost evoluci. Policii s tím rozhodnutím odvézt lidi. Ti to, dá se
říct, tak to za 17, ale mojí zemi Lex.

mluvčí 
Andrés First minute a vytlačit Kate předmětu.

mluvčí 
První minutu chci věnovat.

mluvčí 
I on.

mluvčí 
Vzpomínce on těm Ondřeji kteří.

mluvčí 
Odhadli, že s.

mluvčí 
Při obraně své země, co to vojáci jsou to také ti, kteří bránili hadí ostrov.

mluvčí 
A herec jde svou McIlroy, kteří kteří jen podnikli euro.

mluvčí 
Hrdinské činy, když bránili, to je přece svou vlast.

mluvčí 
Mladý pane pane manželství?
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mluvčí 
Podle hesla na kmen Roith souzený uvést PiS.

mluvčí 
Věnovaném proto chvíli ticha hluboké úctě vzpomínce.

mluvčí 
Druhou polovinu obojí vstupovala jako vynadat takový občan moc ani nevědí. Náš synek. Dost chybí být. Když se a tím i kódem
ty to vytáhl z Jiřic dáma, ale neznal v roce, vydá určitě, jo, který mu víc než sport.

mluvčí 
Masakr miny odpálit.

mluvčí 
Druhou minutu.

mluvčí 
Kmen proč.

mluvčí 
Chtěl věnovat vzpomínce.

mluvčí 
Se cizinců s sebou na občany finiš byl spojkou civilisty Šulcem.

mluvčí 
Dospělé děti.

mluvčí 
Pracovat sám.

mluvčí 
Byly stovky, kteří.

mluvčí 
Neví se zemřely synové Lines a do tak už.

mluvčí 
I oni obětovali život za svobodu své země.

mluvčí 
Jich vajec.

mluvčí 
Za sklem Reiter.

mluvčí 
Věnujme jim minutu ticha.

mluvčí 
Scénky.

mluvčí 
A děkuji jenom jako objednáte vám.

Národy Evropy.

Nemohu číst.

Pochutina vůbec trénujete Ukrajiny moje práce udělal Pitr je náš soubor bot se prý mohla Romové necítí nad ruskými výzkumy.
Se prý omlouval sídla na ten den promo do rána zlo promovat svobody. Týž člověk obhájce ještě hodně u nás na teritoriu
Ukrajiny z mimo mříží vytrhl tu krajinu, moje jo, Ukrajina nebo vykrmuje nevidomé se Evropa, jak jsou krajina, tady je pak vysílají
pro.

mluvčí 
Andrés firmy tak tlak.

mluvčí 
Třetí minuty 3 chci věnovat Vánoc evropským národům.

mluvčí 
Not písařem.

mluvčí 
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A vyzývám vás, abyste mlčeli vstříc a chuť tedy ulic již nyní podporujte Ukrajinu.

mluvčí 
FED Allan vstupu.

mluvčí 
Podporujte nás v našem úsilí v našem boji.

mluvčí 
Kofeinu volnost stent, protože noc stent.

mluvčí 
Pokud padne krajinného nevydrží ani Evropa.

mluvčí 
Golfovou co place Don by v sále?

mluvčí 
Prosím, ne mlčte.

mluvčí 
Plán a on kdys Camara Lens.

mluvčí 
Nezabíjejte oči občan a podporujte nás co nejvíce.

mluvčí 
Jak to bude možné a je pravda my u nás narodí, jak nevést, takže co my bereme formu, protože když bude Monika promovat
demokrati chtivostí Primu a svobody chce to hodí poloviny občanů Petr dvorec za roky v rozpočtu Jírova buď ten boj takové nic
ahoj, jak na rok Ukrajiny slanou.

mluvčí 
Tarifů jen rád Šumavu.

mluvčí 
Pokud zvítězíme supi, já tomu věřím, mu jde bude to vítězství rok celý demokratický svět Fleet bude. To.

mluvčí 
Mít pečují.

mluvčí 
O vítězství svobody.

mluvčí 
Z Vltavy dnes.

mluvčí 
Bude to vítězství dobra nad zlem svobody jen snad otroctví.

mluvčí 
Říkám a z osmi až pak.

mluvčí 
Budeme vzkvétat jako celá Evropa moc zemí a Evropa bude prosperovat více než kdy předtím.

mluvčí 
Chloé či přeji.

mluvčí 
Sláva Ukrajině.

mluvčí 
Překvapila mě lidská hodnota projevu prezidenta Zelenského. To v našem vysílání řekl velvyslanec České republiky ve
Spojených státech. Podle něj získává prezident Zelenskyj, body i v Rusku. Putinův projev naopak hodnotí jako dlouhý a těžko
pochopitelný.

mluvčí 
Pro mě byl možná největším překvapením kontrast projevu prezidenta Putina na začátku invaze a kontra Rusko tedy jeho
kontrast s projevem prezidenta Zelenského. Prezident Putin podle mě totiž nehovořilo tak, jak hovoří a mělo hovořit ruský
prezident Rusům. Bylo to prostě dlouhé s boží té těžko pochopitelné, filozofující historizující, byl to podivný smotaný projev
univerzitního profesora, který se pokouší vysvětlit myšlenku tak složitou, že ji nakonec nevysvětlí. Naproti tomu ten první dnes
správně Ivany projev prezidenta Zelenského, když jsem ho vidělo, jak hovoří s ruským občanům dokonalou samozřejmě
hodnou ruštinou a říkají věty stylu podívejte budou vám říkat o mě, že jsem nacista, ale já nevím, jak to mám vysvětlit svému
dědečkovi, který byl plk. Rudé armády. On hovořil naprosto přesně tak, jak by člověk čekal, že bude ruský prezident hovořit
Rusům v tu chvíli byl prezident Zelenský v podstatě. To řeknu tak šeredně na ruské politické hitparádě tak dokonalý jako
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prezident Putin v době, kdy byl, kdy byl nejlepší řečník pro ruské publikum, takže nejenom, že mě překvapila, řekněme,
Pilarová, ale i lidská hodnota projevů prezidenta Zelenského, hlavně na začátku celé této invaze a zároveň si myslím, že tím
získává body na ruské domácí politické scéně, protože i když o tom samozřejmě oficiální ruská média nereferují referovat
nebudou jedna z hlavních vojenský změn je, že v tomto konfliktu jsme všichni žijící v globální vesnici, kde v podstatě nemůžete
totální člověka odříznout od nezávislých zdrojů informací, pokud jej chce vyhledávat. To se samozřejmě týká jenom menší části
ruského publika a Rusové jsou, jak se říká národ, televizní a hlavní televizní stanice jsou pevně moci současného ruského
vedení, nicméně hlavně mladší publikum je zvyklej na velmi alternativní média a tam si prezidenta slovenského zcela jistě
vyhledá a myslím, že tím získává poměrně nečekaně vysoké body na ruském publiku ruských disciplínách, skončil projev slovy
těla ruského hajný, no není protiválečná nižší ruská píseň, a když vám recituje ten, kdo podle popisu má být nacistou to už s
tím už moc neudělá.

mluvčí 
Bezprecedentní vojenský útok na jadernou elektrárnu a i to je válečný konflikt na Ukrajině. Téma teď podrobně probereme s
vědeckým pracovníkem Michalem smetanou z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd , dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den, děkuji za pozvání.

mluvčí 
Ten ruský útok na jadernou elektrárnu, jak závažné ohrožení bezpečnosti to je?

mluvčí 
Má to určitě s sebou nese rizika v každém v této o o tom tak dá mluvit nezodpovědné chování. I kontextu válečného konfliktu a
naštěstí k něčemu dál k ničemu nedošlo bylo ve smyslu toho, čeho se mnozí obávali tu napadá například nějaký radiace a
mnoha mnoha ohledech to riziko je možná o něco o něco nižší než než se veřejnosti může bude zdát, ale samozřejmě není
triviální to riziko něčeho by mohlo vlastnili a tu chvíli vidíme, že a samotná ta elektrárna zabraná a pravděpodobně tam o tu
další ikona evropské vlastně nehrozí, ale o už u všech těchto akcí samozřejmě je samozřejmě potřeba být na pozoru, protože o,
protože to říkáme.

mluvčí 
Já na to rovnou navážu, bylo podle vás, tedy důvodem útoku pouze snaha dostat ten objekt pod kontrolu, jak tomu teď je,
anebo tam bylo ve hře jeho úplné vyřazení z provozu nebo zničení?

mluvčí 
Ničení zničení určitě ne, to by ten útok probíhal jinak, takže to dostatek, aby pod kontrolu mohl pravděpodobně tím hlavním
cílem tzn. to ostřelování nešlo o přímý útok proti elektrárně, bylo to součástí vlastně té bojové operace.

mluvčí 
Médií se dnes ráno objevila zpráva, že ruská armáda se údajně blíží i k další elektrárně na jihu Ukrajiny. Je to podle vás určitá
strategie budou Ukrajinu vydírat skrz energetiku například?

mluvčí 
O já v tomhle nevím nebo informace informace nemám, protože nemůžu ani chaos nějak víc vyjádřit. Každopádně ano dávat
nějaký smysl, tak vlastně už ta elektrárna Záporoží, o kterou se jednalo včera, tak pokud se nepletu pracovně, pokud pokud
ano, ale produkuje něco jako 20 % o ukrajinské akce letos největší věci elektrárna o elektrárna na Ukrajině a samozřejmě proto
pro pro Rusko tak stává strategickým objektem vlastně v té válce, kde on přede dodávka dnes jednal jednou chybou klíčových
aspektů aspektů fungování ukrajinské ekonomika vůbec stát jako takového.

mluvčí 
Je třeba to ohrožení tím jaderným výbuchem, silná páka v zemi, která zažila Černobyl, působí to na Ukrajince psychologicky?

mluvčí 
Tak tam není vyloženě ohrožení výbuchem v podstatě to čeho čeho jsme se mohli obávat spíše varianty, ale samotná, ale silné
je obecně poměrně dobře chráněna proti nim a útokům kolegové paní Drábová přece ale komentoval, že elektrárny obecně
jsou schopny udržet nebo designované, tak dobře, říká národ náraz letadla, takže a takže tam tam to rizikové spíše menší, ale
není, jak říkám, není triviální začneš nějakou výbuchu, by mohlo dojít například tomu, že kdyby se skutečně nějak o velmi velmi
šikovně podařilo a podařilo narušit ten systém chlazení jaderného paliva a představit prostě rokoval rukovat voda. Voda by se
vytvořila tak, aby mohl dojít k velkému úniku radiace samozřejmě byla potenciální katastrofa, to má vlastně závažnější riziko než
například počet opil nebo tam přímo otázka jako jako vedeného výbuchu nebo něco podobného spíš spíš toho úniku radiace v
takovémhle extrémním případě naštěstí komu v tomto případě nedošlo.

mluvčí 
Bylo by to, kdyby k tomu došlo srovnatelné třeba dopady jaderné zbraně. Ten rozsah úniku radiace, který se zmiňoval.

mluvčí 
To je jakoby jiný typ jiný typ katastrofy o velmi odlišný, spíš si představujeme něco podobného, jako se stalo třeba v případě o
už jsme než ale než bez toho, co se stalo, například Hirošimě Nagasaki. To je je to jiný tým, je je to jiný typ katastrofy vlastně.

A škoda, která vzniká samozřejmě ten samotný. Ten samotný ten samotný výbuch a intenzivní prostě o tepelná tepelná radiace
tlaková vlna, která končí o všechno všechno, co jste z těch a v cestě atd. takže tam je to je to jiný typ katastrofy než než v
případě výbuchu jaderné zbraně.

mluvčí 
Já tady mám ještě 1 váš citát, který si řekl pro novinky cz. Vy jste řekl Rusko mění taktiku civilních obětí přibude. Tak proč
myslíte, že k tomu bude docházet a jak tedy se ta taktika změní?
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mluvčí 
Taktika už se měnit začla, kdy v podstatě ta první první fáze celé té vojenské operace byla postavená především na velké
rychlosti snad zase dostat co nejrychleji vlastně k tomu chtěl klid na klíčová místa. Samozřejmě primárně jako hlavní cíl a jsem
o v této rychlé operaci minimalizovat civilní škody a pokud možno během velmi krátkých několika dnů dosáhnout toho, že se
Ukrajina vzdá to se nepovedlo do chvíle teda už probíhá jakoby další fáze, ve které dochází k masivnímu ostřelování a
ostřelování mě, o který samozřejmě Rusko využívá vlastně tady o těch o technologii a vojenské techniky, která OK, které jsou z
jejich pohodu účinnější, ale u kterých vznikal a říkají, že větší civilní oběti bohužel.

mluvčí 
Na tento víkend zároveň naplánované třetí kolo mírových jednání skutečně chce Rusko jednat o míru, anebo je to jenom
kloubů kouř, pardon, kouřová clona, která má za úkol odvést pozornost třeba ještě dalších brutálnější útoku.

mluvčí 
Rozumem, no a takhle nikdo nás to asi posluchač nevidí do hlavy ruskému velení. Každopádně asi se dá očekávat, že
vzhledem k tomu, že ta operace pro Rusko neprobíhá ideálně ještě říkám, říkám vyslovte, mnoha je tam mnoho problémů
operace, co ono pokud by se Rusko a podařilo a vyjednat podmínky, které by se blížili k tomu jejich původní maximalistické cíle
nebo minimálně by byly schopny zaručit to, že Rusko mohlo veřejnosti s místním, ale tam prodat jako vlastně politické vítězství,
tak by pravděpodobně o tak opravdu to mě Bůh, protože tam.

mluvčí 
Budeme se poslední otázku, pokud se slyšíme, slyšíme se.

mluvčí 
Lišíme.

mluvčí 
Se tato velké zároveň velkou informační, která ze stran podle vás teď vyhrává informační boj mediální boj boj na sociálních
sítích, jak jsou tam ty síly rozložené?

mluvčí 
V tom myslím, že této v této celé loňské operaci od této války a k strana něco, co nikdo nečekal. Myslím, že spousta lidí, které
sleduje Trans aspekty vlastně bojí konfliktu pár měsíců zpátky byla velmi překvapená, kdyby někdo navrhl skutečně Ukrajina,
která bude dominovat. Myslím, že ten velmi národ, který působí, jak směrem k ukrajinské veřejnosti ukrajinským vojákům, ale i
do celého západního světa skutečně velmi dominuje a s z toho plyne vlastně o poměrně jasný postoj na západě to týká video z
veřejného vidí.

mluvčí 
Já moc děkuji za váš čas pro CNN Prima News to byl Michal Smetana, vědecký pracovník a pedagog svého svého z fakulty
sociálních  věd .

mluvčí 
Děkuju ze Sazky.

mluvčí 
Podle mezinárodní organizace pro migraci opustila Ukrajinu přes 1 000 000 a čtvrt uprchlíků. Nejvíce jich zamířilo do Polska,
kam dále míří nám řekne náš reportér domácí redakce Jakub Říha. Jaké jsou tedy jejich cílové země?

mluvčí 
Hezké dopoledne. To Polsko jednoznačně převyšuje všechny ostatní státy. Podle těch údajů mezinárodní organizace pro
migraci, která spadá pod OSN, tak přímo do Polska míří 672 000 pak šťastném a nebo s velkým odstupem. Je za ním
Moldavsko, kam zamířilo 194 000 do Maďarska 133 000 Ukrajinců na Slovensku 89 000 a a do Rumunska podle odhadů 60
000 k nám do Česka podle odhadu ministerstva vnitra tak 50 000 a ze včerejška máme informaci, že se u nás bylo už 27 000
míst, nicméně ti uprchlíci nemíří jenom do těchto evropských zemí nebo na západ. Máme i informace od serveru vodních on ví
Economist, který odhaduje zhruba 50 000 Ukrajinců se vydalo do Ruska a pak nějaké stovky do Běloruska. Včerejší čerstvá
informace, že Brazílie také vlastně měla svou politiku bude Ukrajincům vydávat dočasně víza, mimochodem Brazílie z těch
latinskoamerických států stát, který má největší komunitu Ukrajinců, je tam zhruba 500 600 000 podle úřadu tamní ambasády.

mluvčí 
Ten poměrně překvapivá zpráva alespoň tedy pro mě. Ještě se zastavme u České republiky, kolik dalších uprchlíků by se tedy
ještě mělo přijít, existují nějaké třeba oficiální odhady, které mají kraje nebo někdo další ministerstvo vnitra.

mluvčí 
Myslím, že ta situace je natolik nepřehledná, že těžko odhadnout, kdy ta válka skončí, jak dlouho bude trvat. Já jsem se v týdnu
bavil s lidmi ze státní správy. Podle jejich odhadů, tak sem může přijít třeba statisíce uprchlíků, ale všechno bude prostě záviset
na tom a jaksi ten konflikt bude vyvíjet, jestli ti lidé budou schopni se vrátit zpátky nebo budou muset zůstat tady.

mluvčí 
Jaké mají v tuto chvíli ukrajinští uprchlíci, tady u nás možnosti, co tady dělat, jak se uplatnit?

mluvčí 
Tak členské státy se týmu dohodly na tom, že budou opravdu vstřícní k těm uprchlíkům, takže konkrétně u nás platí, že pokud
si Ukrajinec zažádá o vízum, tak automaticky má i možnost zažádat o práci, takže tato varianta tady určitě existuje, když jsem se
bavil s Marianem Jurečkou, tak ten konkrétně zmiňoval například sektory různých sociálních služeb i obecně služeb, jako je
gastro hotelnictví, možná i ve zdravotnictví mohli najít uplatnění. Nicméně tady bychom opravdu měli vzít potaz fakt, že někteří z
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těch lidí možná utekl třeba bez dokladů bez nějakých osvědčení o tom, že mají určité atestace nebo ne žádný zdravotnický
systém si nemůže dovolit k sobě vlastně přijmout lidi, kteří, o kterých se nyní, o kterých není stoprocentně přesvědčen, že
opravdu jsou způsobilí k tomu vykonávat nějaké stranické úkony, takže předpokládám, tohle to bude ještě určitě veřejném
prostoru nějaká diskuze, aby ti lidé opravdu dokázali kvalifikovat třeba pak dělat, případně jakou práci.

mluvčí 
Kubu tě moc děkuju za svoje postřehy.

Následky vojenských konfliktů se dělí na materiální, které možné nahradit a také na ty, které se nahradit nedají, jak se vyrovnat
se ztrátou blízkého člověka, anebo doživotním zdravotním omezením. Na to zeptám šéfa asociace nemocničních kaplanů Pavla
Rumla, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den přeji.

mluvčí 
Vy sám jste se účastnil misí, co je podle vás a podle vašich zkušeností nejčastější problém, se kterým se lidé vracejí z války
nebo vojenských konfliktů.

mluvčí 
Děkuji za pozvání těžko vybrat 1 problém, paní redaktorko, jejich více je to komplex samozřejmě s tím, čím se vracíme
vojenských misí. To společné, co spojuje všechny vojáky po celém světě, kteří se vrátí domů, je tzv. anglické zkratce pití tý je to
posttraumatický syndrom. Tzn. že prostě to, co člověk v té misi a těch akcích prožije nějakým způsobem se v nás ukládá a
potom při nějaké příležitosti se to vrátí zpátky.

mluvčí 
Jaké možnosti pomoci vy v tuto chvíli máte, co nejvíc pomáhá při tomto typu psychických obtíží?

mluvčí 
Ano, já jsem se s posledním misi vrátil už velice dávno a přesto ve čtvrtek minulý týden, když vypukla válka, tak v pátek ráno
jsem to měl tenzi bylo, co my zažíváme jako vojáci, když se díváme na ten konflikt takové dálky je veliká bezmoc, protože
kdybychom chtěli být sám, protože to umíme a potřebujeme prostě něco s tím dělat bezmoc, je to nejhorší a jinak můžu
vyrovnáváme se, vyrovnáváme se s tím nejrůznějšími způsoby a teď už nebudu mluvit vojáci budu mluvit o každém, kteří teď
prostě týden a kousek žijeme to, že válka realita, že velmi blízko nás těch několik bodů, které bych zmínil, je ve chvíli, kdy to na
nás dolehne nebýt tím sám mluvit tomu kinu, komu důvěřují, kdo je blízký prostě pustit ven emoce a pak rok, pokud možno o
nějakém tom stresu každodenním najít si zase svoji obvyklou činnost vrátit k něčemu, čemu normálně ten den se tak věnuju
zkusit prostě na to na chvilku zapomenout a i další věc, a to tedy si neberte nikterak osoby, protože těch zpráv všichni ležíme
od rána do večera. Je potřeba si alespoň načas oddechnout od přísunu informací tzn. odejít od té televize.

mluvčí 
Tak já předpokládám, že na lidech se projeví stres, to může vlastně teď jsme žili 2 roky v covidové pandemii a hned, jak to
začalo končit, skončilo, nastal stres z války, tak pozorujete to nějak ve svém okolí.

mluvčí 
Únava já pracuji pořád na částečný úvazek v nemocnici jsem v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích, a to co
aha, ano, personálu se projevuje únava, když teď nastal druhý rok kovové pandemie, tak přece jenom v některých ohledech
ten personál už byl zkušenější. Už jsme si trošičku na to zvykli a naučili jsme se učili jsme se s tím pracovat, protože už jsme se
druhým rokem v té pandemii setkávali s nepřítelem, který nebyl úplně neznámý, ale.

Přesto prostě nároky na práci personálu jsou veliké. No a když potom do toho přijde tohlecto, jako je válka na Ukrajině, tak
samozřejmě to další nálož a teď každý z nás hledá v tom svém světě v tom svém pracovním místě. Svůj svoji realitu a
samozřejmě taky musíme se vyrovnávat s našimi emocemi, protože bychom také chtěli pomáhat a teď chodí do práce a pak
ještě se starají o rodinu a všechno, co je máte naloženo a do toho si přidejte starosti další, takže je toho docela hodně,
mimochodem tedy na základě telefonu našich přátel v poledne odjíždíme do Kongresového centra do Prahy naprosto
neplánovaně, ale máme tam zmapovat ty sliby to nebylo místo, tak kdybych byla potřeba psychologicko kaplan k pomoc, takže
po ledu prostě do Prahy za chviličku.

mluvčí 
Já vám moc děkuji za vaše slova pro CNN Prima News to byl Pavel Ruml, vojenský kaplan.

mluvčí 
Nemáte zájem vítěze všichni na shledanou.

Pokoj.

mluvčí 
To je z našeho vysílání pro tuto chvíli všechno. Ovšem pokračujeme dál hned po malé pauze věnovat se opět budeme konfliktu
na Ukrajině.

Německo v reakci na ‚Putinovu válku‘ mění bezpečnostní politiku. ‚Zásadní zlom,‘ říká expert URL
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návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
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Ruskem započatá válka na Ukrajině otřásla tradičním diskurzem německé politiky. Kancléř Olaf Scholz prohlásil, že okamžitě
investuje 100 miliard eur na modernizaci armády, do regionu cloumaným válkou dodá zbraně a navýší roční výdaje na obranu.
„Německo buduje vojenský val kolem NATO a Evropské unie,“ říká k tomu pro iROZHLAS.cz odborník Vladimír Handl. Vše
nicméně dělá proto, že ho k tomu „Putin donutil“.

Kancléř Olaf Scholz minulou neděli před poslanci v Bundestagu oznámil „novou éru“ německé politiky. „Budeme muset více
investovat do bezpečnosti naší země, abychom ochránili svobodu a demokracii,“ řekl.

Poslanci, kteří měli na zasedání připnuté žluto-modré stužky, jimiž vyjadřovali solidaritu s Ukrajinou, přijali krok pozitivně, ohlédl
se za zasedáním britský list Financial Times.

„Je to velký zlom, srovnatelný se zavedením Ostpolitik Willyho Brandta. Což byl také obrat historického rozměru,“ hodnotí pro
server iROZHLAS.cz expert na německou politiku Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy.

Podle něj však není jasné, a ukáže se to až v následujících týdnech, do jaké míry šlo o čistě osobní rozhodnutí Scholze, a
nakolik tam byla shoda nejen uvnitř jeho domovské strany SPD, ale i v rámci široké vládní koalice. Dotýká se to však
kancléřovy kompetence určovat hlavní směry politiky.

„Málo se to používá, protože je to v německé politice opravdu vůdcovský princip. Podobných příkladů nemáme mnoho, ale
můžeme zde jmenovat Angelu Merkelovou v roce 2015, když rozhodla o otevření hranic pro uprchlíky nebo předtím opět její
rozhodnutí skoncovat s jadernou energetikou v návaznosti na události ve Fukušimě,“ zamýšlí se Handl.

Předcházela kritika

Německá vláda několik týdnů čelila ze strany spojenců ostré kritice, a to kvůli své neochotě zaujmout agresivnější postoj vůči
Rusku. Kancléř však minulý týden prohlásil, že nedávný vývoj i jeho vlastní rozhovory s Vladimirem Putinem ho přesvědčily, že
ruský prezident usiluje o vybudování nového ruského impéria a je třeba posílit obranu míru a demokracie v Evropě.

Scholz slíbil, že země letos investuje 100 miliard eur do zvláštního fondu na modernizaci německé armády a v příštích letech
zvýší roční výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (k tomu se sice Německo jakožto členský stát
NATO zavázalo, jeho výdaje, stejně jako dalších evropských zemí, této výše nedosahují, pozn. red.). Agentura DPA s
odvoláním na ministerské zdroje ve čtvrtek uvedla, že Německo chce na Ukrajinu poslat 2700 protiletadlových raket typu Strela.

„Scholz poprvé akceptuje, že ozbrojená síla je nejen aspektem obrany a nejen instrument mezinárodní bezpečnosti ve smyslu
řešení mírových misí. To, co udělal, je skutečně akcent na ozbrojenou sílu jako předpoklad diplomacie. Svým slibem vynaložit
nyní 100 miliard a následně dvě procenta HDP na obranu, buduje vojenský val kolem NATO a Evropské unie. Když tohle
Německo udělá, stane se nejsilnější armádou Evropy, která bude integračním jádrem celé evropské obranné a vojenské
politiky,“ předpokládá Handl.

Aktuální Scholzovo prohlášení znamená zásadní zvrat v německé bezpečnostní a obranné politice. Následuje totiž po šestnácti
letech opatrného přístupu ze strany někdejší kancléřky Merkelové, která se zdráhala prosazovat na tomto poli jakékoliv
konfrontace.

Dokonce v případech, kdy se objevila v blízkosti vojenského vybavení, se vedle něj zásadně nenechávala fotografovat.

Tlaky na navýšení výdajů na obranu vyvíjel v minulosti na Německo už Donald Trump, Merkelová však pobídky někdejšího
amerického prezidenta odrazila a odmítla posílat zbraně na Ukrajinu. Trvala na restriktivní politice vývozu zbraní, připomíná
Financial Times. Přistoupila nicméně k uvalení sankcí na Rusko.

Berlín zpočátku váhal, v důsledku rostoucího politického a veřejného tlaku ale byl nucen postoje změnit. Když se koncem ledna
ruští vojáci začali shromažďovat na ukrajinských hranicích, Němci odmítli poslat zbraně a místo toho nabídli 5000 helem.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko nabídku označil za „absolutní vtip“.

Osobní proměna

„Scholz si myslel, že bude pouhý manager vládních slibů,“ říká pro iROZHLAS.cz expert na německou politiku.

Stály před ním přísliby vládní koalice. Ty mu dávaly poměrně jasnou agendu, které se měl v plánu držet. „Leadership princip
nebyl zpočátku vůbec vidět. Ale Vladimír Vladimirovič (Putin) ho prostě donutil. Myslím, že tam skutečně došlo ke kognitivnímu
zvratu v jeho vedení, kdy si uvědomil, že to zatím celé četli úplně špatně,“ míní Handl.

Naráží přitom na tradiční snahu německých politiků vést konstruktivní jednání a vyjednávat kompromisy. Že je to do značné
míry také osobní, dokazuje podle odborníka průběh jednání v Moskvě. „Putin ho tam (Scholze) normálně podvedl. Lhal mu tam
do očí čtyři hodiny, nechal ho vystupovat s nadějí. A přitom bylo v té době už pravděpodobně všechno rozhodnuto,“ zamýšlí se
odborník na mezinárodní vztahy.

Den po ruské invazi na Ukrajinu Německo nejenže souhlasilo s tím, aby země s německými zbraněmi mohly posílat dodávky do
místa války, ale nabídlo také zaslat rakety, paliva a vozidla přes Polsko.

Scholz rovněž slíbil posílit německou přítomnost ve východoevropském křídle NATO a modernizovat stíhačky schopné nést
americké jaderné zbraně. Zavázal se také k nákupu bezpilotních letounů, což je v Německu dlouho sporná otázka. Dále pak k
výrobě stíhaček a tanků nové generace, jež „by se měly vyrábět zde v Evropě, s evropskými partnery, zejména s Francií“.

Otázka, před kterou Němci stojí, podle Scholze zní: „Dovolíme Putinovi vrátit čas, nebo zmobilizujeme sílu, abychom válečným
štváčům, jako je Putin, stanovili hranice?“
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Nord Stream 2

Německo nejenže změnilo ráz bezpečnostní politiky, zároveň minulý týden zastavilo ruský projekt plynovodu Nord Stream 2.

Jednalo se o nejrozporuplnější evropský energetický projekt v hodnotě 11 miliard dolarů. Dokončen byl v září, ale doposud
čekal na certifikaci ze strany Německa a Evropské unie. O tom, proč to byl pro Německo důležitý počin, jsme dříve psali
například zde.

Plynovod měl zmírnit tlak na evropské spotřebitele, kteří se nyní potýkají s rekordními cenami energie v rámci širší krize
nákladů po pandemii, uvedla agentura Reuters. Dále bylo cílem pomoci vládám, které již vynaložily miliardy na zmírnění dopadů
na spotřebitele.

„Je to morálně, politicky i prakticky krok správným směrem,“ chválil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na twitteru
německé rozhodnutí. „Skutečné vedení znamená náročná rozhodnutí v těžkých časech. Krok Německa je toho důkazem,“
dodal.

Německo také slíbilo, že urychlí úsilí o snížení své závislosti na ruských fosilních palivech. Scholz oznámil plány na co
nejrychlejší výstavbu dvou terminálů na zkapalněný zemní plyn, budování zásob uhlí a plynu a nákup většího množství plynu
na světových trzích.

Kancléř však prohlásil, že zůstává věrný slibu Německa stát se do roku 2045 uhlíkově neutrálním, a uvedl, že chce také co
nejrychleji vybudovat obnovitelné zdroje energie. Což je jeden z bodů, které si vládní koalice stanovila.

Přibližně 55 procent německého dovozu plynu pochází z Ruska, které je významnou ekonomickou slabinou Německa, které se
společně se západními spojenci snaží zvýšit tlak na Putina.

Německý ministr financí Christian Lindner v neděli rovněž podpořil snahu o větší využívání obnovitelných zdrojů, přičemž
energetickou bezpečnost označil za novou prioritu a prohlásil, že „obnovitelná energie je energie svobody“.

Pilíře německé bezpečnosti

Scholzův obrat je skutečně zásadní. Jedná se o změnu v německé obranné politice, která platila od konce druhé světové války.

Podle experta z Fakulty  sociálních  věd  tak Scholz zbořil tradiční pilíře německé bezpečnostní politiky.

Země podle Handla nikdy nechtěla být vojenskou velmocí, ale „Putin ji k tomu donutil“. Doposud se Němci na diplomatické
scéně opírali o svou měkkou moc a vlastní přitažlivost hodnou následování, případně zásadní témata spojená s obchodem.
„Německo je konečně součástí řešení, kterému se dříve vyhýbalo,“ tvrdí Handl.

Tento obrat přijímají pozitivně nejen západní spojenci, ale také sami Němci, jak vyplynulo z průzkumu veřejného mínění. „Na 75
procent Němců tvrdí, že souhlasí s krokem, který učinil Scholz,“ přibližuje.

Nicméně dodává, že se jedná o fázi následovanou bezprostředně po ruské invazi. Otázkou tak zůstává, jak se k tomu veřejnost
postaví, až opadne vlna prvotního zájmu a touhy angažovat se v řešení války na Ukrajině.

Němci každopádně redefinují svou historickou odpovědnost. Poválečná politika se ubírala dvěma principy: nikdy už ne válce a
nikdy nepřipustit další hrůzy války.

„Myslím si, že se princip, že Němci nesmějí do války, protože mají ruce až po ramena od krve, strašně oslabil a narativ se mění.
Právě proto, že dělali, co dělali, musí být nyní těmi, kteří budou odpovědně řešit mezinárodní situaci,“ přibližuje mentalitu Handl.

Živé vysílání 13:00
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 14:23 , Sledovanost pořadu:
16 018 , Pořad: 13:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,18
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ve 13 hodin zprávy na CNN Prima News pokračují i nadále sledujeme dění na Ukrajině a jeho dopady na Česko. A já na úvod
nabídnu krátký souhrn válka na Ukrajině den desátý. Rusko, Mariupolu a volno Váchy vyhlásilo příměří. Podle úřadů ale
nedodržuje. Podle Marie polské radnice byla evakuace civilistů v současné situaci odložena. Do Prahy ráno dorazil další vlak
téměř 600 uprchlíky. Další vyjede večer z Bohumína. A státy NATO pošlou do Litvy další vojáky. Oznámilo to dnes litevské
ministerstvo obrany. Světová banka přislíbila Volodymyru Zelenskému další půjčku za 200 000 000 USD, což je asi 4,7 miliardy
korun. A v personu probíhají protesty proti ruské okupaci. Lidé mají v rukou ukrajinské vlajky a vyvolávají hesla jako persony
Ukrajina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval na tom, že odmítá zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou.

mluvčí 
Desátý den války na Ukrajině jeví obě strany známky vyčerpání. Rusové mají tak těžké ztráty, že jsou nuceni na Ukrajinu
přesouvat posily až z Dálného východu a navíc zastaralou technikou. Ukrajince ale ztratil několik strategických oblastí. Jejich
města trpí těžkým ostřelování a jejich zásoby munice klesají. Jednání o příměří vypočíst i tak, že obě strany potřebují doplnit
zásoby a přeskupit své síly. Pojďme ale mapě jeho ukrajinský mariupol je stále obklíčen a zdá se, že otázka času, kdy padne,
což, jak už jsme slyšeli, umožní Rusku vytvořit pozemní koridor mezi Krymem a okupovaný Donbasem. Pokračují těžké boje o
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přístav Nikolaev, který je klíčovým bodem na cestě k ovládnutí hlavního ukrajinského černomořského přístavu Oděsa. Na
severu se dosud stále brání obklíčené město sumy. Z klíčových silničních uzlem stále pokračují ruské potíže potíže se
zásobováním severně od Kyjeva. Při pokusu zorganizovat onu desítky kilometrů dlouhou Rusko zásobovací kolonu. Tam už
před dvěma dny padl ruský generál sucho pecky. Ruské ostřelování Kyjev Charkova bylo v uplynulých 24 hodinách mírnější. A
další vývoj událostí už nyní probereme s vojenským analytikem Lukášem mezi virem. Dobrý den. Lukáši slyšíme se. Dobrý den.
Je možné, že ruská strana má opravdu takové ztráty, že posílá vlaky až z Dálného východu se zastaralou nemoderně zvanou
technikou?

mluvčí 
Ano, vidíme to vidím záběry právě tohle ukazují. Pravděpodobně jsou to vozidla. Vozidlo v některých útvarů nižší kvality právě s
tou Dálného východu nebo chyby za možná dokonce vozidla, která jsou vytáhl nás záložním skladu. Ovšem mír a údajích Real
technická úroveň je opravdu velmi velmi sporné, protože v posledních dvou dnech se objevily analýzy, které ukazují, že úroveň
údržby ruských vozidel zvlášť teda těch kolových je tragická a že Rusové hromadně nakupovali levné čínské pneumatiky s
nízkou výdrží a že právě to je jeden z důvodů, proč se ten prostě ten dlouhý konvoj severně od Kyjeva zastavil mimochodem
taková taková úsměvná drobnost Google má už oficiálně tento konvoj popisu jako dopravní zátku.

mluvčí 
Mimochodem může ta špatná údržba vozidel a ty špatné gumy být důvodem toho, co často vidíme a sociálních sítích, že
vojákům se zastaví vozidlo, oni jednoduše opustí, protože si nemohou dál snaží se pěšky zmizet?

mluvčí 
Ano, je to určitě jeden z důvodů, zvlášť říká u té uteklo techniky, to jsou ty pneumatiky celkově asi na údržbu úroveň údržby u
některých vozili prostě špatná, velmi často je to z toho důvodu, že prostě dojde palivo v některých případech už Ukrajinci
přinejmenším tvrdí, že některá vozidla byla zjevným záměrem snad záměrně poškozena sabotoval na aby ti lidi ruští vojáci
prostě vidíme způsobem vyhýbají boj.

mluvčí 
Mimochodem, co víme o ukrajinský ztrátách, protože my na sociálních sítích většinou vidíme hořící ruské tanky a za opuštěná
ruská vozidla, jako kdyby Ukrajincům se dařilo nějakým způsobem blokovat informace o tom vlastně stát, které bezesporu mají
také.

mluvčí 
Jako já jako sledování sociálních sítích vlastně přehled těch lidí, kteří dělají tu obrovskou Intelligence, vlastně detekuje
identifikuje jednotlivé správně Ukrajinci samozřejmě také mají, která tyto nežene. Prostě přišli přišli například o přišly taky
například o několik desítek tanků určitě dalších desítky dalších obrněných vozidel, ale není to prostě tak. Není to prostě
zdaleka tak hrozné jako u těch Rusů, a tak prostě tady vidíme, není tady ten není tak jako není tady zdaleka takový poměr
takový podíl těch vozidel, která byla prostě jenom opuštěna na ukrajinské straně daleko víc vozidly opravdu zničeno, protože
Ukrajinci skutečně bojují, zatímco na ruské straně běžně vidíme, že v kategoriích výrazně převažuje technika, která je prostě
opuštěna zajatá minimální nebo žádný poškození, protože prostě jednoduše velká část té ruské armády zkrátka nebojuje.

mluvčí 
Mimochodem Rusové před několika dny přiznali oficiálně ztrátu 498 mužů za prvních 6 dní bojů. Je to podle vás realistický
odhad?

mluvčí 
Myslím si, že to, že padala čísla budou výrazně vyšší Ukrajinci na druhou stranu samozřejmě se udávají trápí na ruské straně,
které budou asi hodně nadsazené, takže ta skutečnost bude asi někde mezi mám pocit asi před dvěma dny Američané
americké zpravodajské služby uvedl, že podle jejich odhadů Rusové ztratili asi 2000 mrtvých za první týden bojů upozorňují, že
to je skoro tolik, co Američani ztratí v Afghánistánu za 20 let.

mluvčí 
Jak čtete náladu ruské veřejnosti, mohou tyhle vysoké ztráty obrátit proti válce nebo se spíš semkne okolo svého vedení?

mluvčí 
Se semknutí moc nepočítám, že bych se obracelo nějakých aktivně proti té válce, jsme si asi tak úplně počítat nedá ona prostě
velká část ruské veřejnosti, tak říkajíc indiferentní tu politiku neřeší oni té válce skoro nic neví prakticky o to nezajímají. Některý
z nich ani ještě nevěděli, že když, když před několika dny nevěděli, že nějaká válka probíhá, takže samozřejmě část té ruské
veřejnosti, která je naladěna proti tomu režimu, tak tuto pochopitelně posílí víme z pokračujících protestů, ale já
nepředpokládám, že by v Rusku přišla nějaká politická změna, tak říkajíc ulice daleko daleko pravděpodobnější považují nějaký
půlrok palácový převrat oligarchu generálů, kteří se rozhodnou Vladimira Putina, ani kterého půlka věrné odstranit.

mluvčí 
Rusko nezastavilo palbu Mariupolu, uvedl starosta města i přes dohodnuté příměří ruští vojáci střílejí dál. Civilisté z města
nemohou odejít dohoda o klidu zbraní byla jediným výsledkem čtvrtečního jednání ukrajinských ruských vyjednavačů. Město
mariupol má zásadní strategický význam. Pokud by padlo, budou moci Rusové vytvořit propojovací koridor mezi okupovaným
Krymem a separatistickým Doněckem. Ukrajinské jednotky na jihovýchodě Ukrajiny by tak byly obklíčeny si hodně. Na.

mluvčí 
Tom dnes 5. března od 10 hodin moskevského času ruská strana vyhlašuje klid zbraní a otevírá humanitární koridory pro
odchod civilistů z Mariupolu a volno pachy. Trasy humanitárních koridorů a od vchodových trasou dohodnuté s ukrajinskou
stranou ukrajinské.

mluvčí 
Stanu. Můj dosahuje domů. Vlnu.
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mluvčí 
Dosáhli jsme dohody o zřízení humanitárního koridoru dnes od devíti hodin ukrajinského času. Ty koridor se bude týkat hlavně
lidí zvolna machy a Mariupolu. Prozatím budou trasy vedený těmito směry mariupol, nikoliv to je rozvoz k byl Matt rody, Ořechov
Záporoží. Jedná se o první trasu. Plánujeme přepravit asi 200 000 lidí.

mluvčí 
Dvou sta. Ty seč luk dej.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil svým spoluobčanům, že se brzy budou moci vrátit do vlasti. Dále znovu vyzval
na to, aby zajistilo bezletovou zónu nad Ukrajinou. Zároveň poděkoval všem lidem, kteří otevřeně podporují ukrajinský odpor
proti ruským okupačním silám.

mluvčí 
Jak vděčný Evropy jsem soudně.

mluvčí 
Děkuji všem Evropanům stovkám tisícům stovkám 1000 lidí v různých městech našeho kontinentu Bratislava Vilnius, Frankfurt,
Lyon, Paříž Tbilisi Praha. Oni včera vyšli do ulic podpořit Ukrajinu podpořit Evropu. Vešli pro mír. Děkuji, Američanům
obyčejným lidem. Viděli jsme průzkumy, viděli jsme názor obyčejných Američanů, kteří podporují obyčejné Ukrajince, kteří už
teď prostě chtějí posílení sankcí proti Rusku za jeho agresi, kteří už teď podporují uzavření vzdušného prostoru, aby zachránili
životy našich lidí 74 % Američanů podporuje bezletovou zónu 74 % to je absolutní většina, v co ještě je potřeba přijetí tohoto
opatření. Jsme si jistí, že stejný výsledek bude i v jiných demokratických zemích bezpočtu ozbrojené složky Ukrajiny odvážně
drží všechna strategická místa naší obrany. Je u Charkova jsme dokonce zahájili protiútok. Drží Nikolai Kyjev Černigov sumy
drží Donbas. Nemoc způsobuje okupantům tolik ztrát, o jakých se jim nezdálo ani v tom nej hrozivější snu. Členná ruská armáda
nedosáhla očekávaného výsledku ale dosáhla 10 000 mrtvých ve vlastních řadách. Rusko jistě mohlo dát těmto klukům jinou
budoucnost než smrt.

mluvčí 
Donbas.

mluvčí 
Štáb CNN Prima News Darja Stomatová a Jan Pirk je neustále uprostřed války. Včera při návratu jako vliv míjeli vůz, který stál
na silnici, zpomalily v tu chvíli se ozvala střelba. Ozbrojení muži pálili přímo na ně kameru zapnuli ve chvíli, kdy auto s našimi
reportéry ujíždělo a zasypávali ho střely.

Incident se stal ve chvíli, kdy my už jsme se vraceli jako vliv zpátky do sokolové. A vlastně vyjížděli jsme po polní cestě, byla ta
křižovatka, zabočil jsme doprava v tu chvíli jsme uviděli vojenský vůz. Honza zastavil, protože si všiml, že vojáci, kteří před ním
byli, se začaly stavět do útočných pozic a následně se ozvaly rány. Mířily na nás mířili do vzduchu a začali útočit Honza my jsme
se samozřejmě začali krýt Honza najednou začal couvat. Vycouval a otočil se vlastně jsme najeli zpátky na tu cestu jako dívky a
jenom k tomu bylo zvláštní vlastně stříleli po nás už ve chvíli, kdy jsme byli poměrně daleko. Co se týče otázky, kdo to byl, tak
my v tuto chvíli tuto informaci zjišťujeme jsme ve spojení s místními bezpečnostními složkami. Oni nám říkali, že samozřejmě je
možnost, to byly ruské diverzní jednotky, ale tuto informaci zatím potvrdit nemůžeme. A jakmile budeme vědět, kdo to byl, tak
samozřejmě vás budeme informovat. Lvov se stal centrem uprchlíků na Ukrajině. Na vlak musí lidé čekat i několik dní, jak to
tam vypadá, nám popsal náš reportér Patrik Kaizr.

mluvčí 
Můžete se podívat se mnou navedu kameramana, toto je fronta, která se utvořila od rána od sedmi hodin, kdy přestal platit
zákaz vycházení od sedmi hodin ráno v té frontě čekají stovky lidí, ale na nádražích na nádraží jsou jich tisíce těch uprchlíků a
na autobusy dopadl do Polska nebo do Maďarska se čeká i 11 12 hodin. V tuto chvíli navíc ta situace je tady poměrně složitá i
z toho ohledu, že teploty se drží na zhruba 0 stupních a celou noc i celé ráno opět začalo sněžit a slyšíme opět dětský pláč
zoufalé tady chybí na nádraží ve Lvově je jídlo pro děti, protože sice je tady polní kuchyně, která vaří pro dospělé, ale jídlo pro
děti chybí a také polský prezident Andrzej Duda mluvil se svým ukrajinským kolegou Volodymyrem Zelenským právě o
uprchlické krizi v Polsku a Andrzej Duda na svém Twitteru napsal, že Volodymyr Zelenskyj mu řekl, že může být v klidu, že muže
vzkázat ukrajinským mužům, že mohou bojovat bez toho, aniž by měli strach o své příbuzné, kteří jsou v Polsku, protože v
Polsku je o ně dobře postaráno.

mluvčí 
Ukrajina může časem ve válce s Ruskem zvítězit, řekl to ministr zahraničí Spojených států Anthony Blinken. Obává se ale
možného vyhrocení bojů. Podle něj se ruské jednotky na Ukrajině počínají stále brutálněji. No a s námi ve vysílání je bývalý šéf
kontrarozvědky Karel Randák, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Pane Jandáku, jak důležitou roli hraje reakce západu Spojených států, západ svorně odmítá zabezpečení bezletové zóny nad
Ukrajinou, což USA a NATO v noci vyčetl prezident Zelenskyj. Je to od západu zbabělost a nebo naopak strategický logický
krok.

mluvčí 
Já nejsem žádný vojenský stratég, takže takovýto krok těžko mohu posuzovat. Můj osobní názor je ten, že to není zbabělost, je
to prostá opatrnost, protože skutečně zřízení bezletové zóny by znamenalo víceméně zatažení celé aliance do do válečného
konfliktu, a to si asi v tuto chvíli prozatím nikdo nepřeje.
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mluvčí 
Po kauze Vrbětice, kdy jsme loni vyhostili z České republiky přes 20 ruských špionů. Jsme se spolu s USA staly dle tehdejšího
vyjádření Kremlu hlavními nepřáteli Moskvy. Tak, jaká je ta situace podle vás teď, na kolik jsme případně v ohrožení?

mluvčí 
Tak ohroženi samozřejmě celá Evropa toho nemá cenu si namlouvat, že bychom byli nějaká výjimečná země, která by, která by
čelila většímu ohrožení, ale také nadšením menším ohrožení než kterýkoliv jiný stát. Podle mého názoru jsou víceméně více
ohroženy státy, jako je Slovensko Polsko. My jsme až takové takové v druhé řadě, abych tak řekl.

mluvčí 
Na koho Česko v současnosti spoléhá při získávání tajných informací, spoléháme na sebe nebo využít využíváme cizí služby.

mluvčí 
V současné chvíli zase zastávající situace. Žádná země nebude. Pardon, nebude spoléhat pouze na vlastní síly, ale bude
samozřejmě spoléhat na na spolupráci ze spojenými za spojeneckými službami, včetně tedy samozřejmě Spojených států Velké
Británie, takže úplně jednoznačně je to otázka mezinárodní spolupráce mezi zpravodajskými službami.

mluvčí 
Pojďme se teď podívat na východ na prezidenta Zelenského měly být spáchány už 3 pokusy o atentát. Co ale prezident Putin
byl tam vůbec nějaký pokus nebo je nějaký takový pokus vůbec myslitelný. Při rozsahu jeho ochrany?

mluvčí 
No, myslím si, že současné době nebo za současného stavu zatím takový pokus myslitelný není bezpečnostní bezpečnostní
jaksi ochrana nebo perimetr kolem kolem prezidenta Putina. Ten bezpečnostní perimetr. Určitě víceméně dokonalý. Otázka, co
se bude dít, pokud válka bude pokračovat, pokud bude narůstat nespokojenost lidí z bezpečnostních složek lidí, který budou
zasažení ekonomickými sankcemi, pak je možné, že by něco podobného mohlo padat v úvahu, ale myslím si, že dnes stane
ještě na stole.

mluvčí 
Pojďme ještě to zabezpečení ruského prezidenta rozebrat detailněji. Mluví se například o tom, že má mít řadu dvojníků, má mít i
ochutnávače, tak můžete zmínit některé perličky, jak taková ochrana ruského prezidenta vypadá?

mluvčí 
To samozřejmě nemohu, protože to, protože to nevím o dvojnících, řekl bych, že odbornících pochybuji. Pravda je, že v
minulosti diktátoři tohoto typu své dvojníky mívali jako takový klasický příklad můžeme uvést iráckého diktátora Saddáma
Husajna, který měl několik takových dvojníků. Nemyslím si, že by v Rusku něco takového dělo, ale bližší informace o tom, jak je
ochrana kolem prezidenta Putina organizována skutečně asi velice úzký okruh lidí, ale pochybuju, že by, že by o tom dalo říct
něco bližšího.

mluvčí 
Je třeba jeho bezpečnost i důvod, proč nejezdí na ta mírová jednání?

mluvčí 
Tak mírová jednání v současné době nebo vy v minulosti nejsou nejsou jednání, která by, která by ruskou elitu evropskou
politickou elitu nějakým zvláštním způsobem jaksi zajímala. Oni jsou radši, když jsou u sebe doma klasickým případem bude
současný ministr zahraničních věcí Lavrov, který také nepřijel na na míru a 1 nebo respektive na konferenci, na které měl
vystupovat, ale účastnil se pouze prostřednictvím videokonference. Není to tak, že by, že kdyby se ti lidé báli, ale prostě
nepovažují účast na podobných podobných zasedáních za důležité.

mluvčí 
Pojďme ještě rozebrat, jak moc silný vliv je oligarchu, jak silné mají na prezidenta Putina páky, nebo kdo jsou ti klíčoví hráči,
kteří mají na to jeho rozhodování vůbec nějaký vliv v současném Rusku.

mluvčí 
Pojem pojem ruských oligarchů je strašně široký pojem. Nepochybně se tak aktu skupina dá rozdělit na na několik jaksi
podskupin nejužší skupina, která je prezidentu Putinovi nejbližší, tak nepochybně na něj má mám na něj má velký vliv. Otázka
je, jakým způsobem západ nebo respektive v podstatě dnes už celý svět dokáže tyto lidi ovlivnit celé svými ekonomickými
sankcemi kat, aby, aby se postavili proti proti prezidentovi, ale to si myslím, že asi běh na delší trať než v současné chvíli
dokážeme představit.

mluvčí 
V médiích se v současné době zároveň objevují informace, že je Vladimir Putin těžce nemocný. Mluví se například o
postcovidovém syndromu, ale i o Parkinsonově chorobě. Působí na vás osobně nemocně a ovlivňuje to podle vás jeho jednání
chování?

mluvčí 
Tak, co se týče jeho fyzického vzhledu, tak na mě samozřejmě nemocně působí, protože ten člověk se v průběhu posledních
14 dnů nebo, dejme tomu, měsíce fyzicky změnil zcela viditelně a zdravým dojmem rozhodně nepůsobí. Otázka je, jestli to je
pouze tento tato změna, jestli způsobená čistě pouze stresem, nebo jestli je způsobená nějakými meditacemi, které nemůžeme
vyloučit, protože o jeho zdravotním stavu se skutečně jenom spekuluji, ale otázka otázka, jak je to ve skutečnosti, ale zdravým
dojmem skutečně nepůsobí.

mluvčí 
Jsou krajiny zároveň dnes přišla zpráva, že si stěžují na kvalitu zbraní dodaných z Německa měly být Reservé. Plesnivé někteří
dokonce považují za sabotáž. Dělá podle vás západ při pomoci hrubé chyby?
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mluvčí 
To asi ve svých znalostech nedokážu úplně posoudit. Já si myslím, že hrubých chyb se západ nedopouští. Podle mého názoru
největší chyba vznikla už před vlastní invazivního na Ukrajinu, kdy kdy západní země a teďka mluvím o těch skutečně
západních zemích tzn. na západ od České republiky k celé problematice podle mého názoru zaujímali víceméně vlažný postoj,
ale to je dáno takovouto historickou zkušeností s hrou, kterou máme my a která diametrálně odlišná historické zkušenosti,
například Francouzů, Němců a podobně. Takže hrubých chyb myslím, že v současné době se západ nedopouští, ale
pochopitelně asi by se dalo dělat, ví se ale otázka je nakolik je to možnost západu v tuto chvíli.

mluvčí 
Já vám moc děkuji za vaše slova pro CNN Prima News to byl šéf kontrarozvědky Karel Randák.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Hlavním cílem Ruska bylo dostat zápor ruskou elektrárnu pod kontrolu. Jako největší elektrárna na Ukrajině se tak stala
strategickým cílem to si myslí Michal Smetana bezpečnostní fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Pokud by se narušil systém
chlazení jaderného paliva, došlo by podle něj mnohem většímu úniku radiace než v případě Černobylu.

mluvčí 
Naštěstí k něčemu dál k ničemu. Nedošlo bylo bezpečno toho, čeho se mnozí obávali, tu zapadá například radiace a mnoha
mnoha ohledech to riziko je možná o něco o něco nižší než, než se veřejnosti může bude zdát, ale samozřejmě není triviální to
riziko k něčemu být mohlo vlastnili a tu chvíli vidíme, že a samotná ta elektrárna zabraná a pravděpodobně tam o tu další ikona
nutně vlastně nehrozí, ale o už u všech těchto akcí samozřejmě je samozřejmě potřeba být na pozoru, protože o, protože to
říkáme co.

mluvčí 
Já rovnou navážu, bylo podle vás, tedy důvodem útoku pouze snaha dostat ten objekt pod kontrolu, jak tomu teď je, anebo tam
bylo ve hře jeho úplné vyřazení z provozu nebo zničení?

mluvčí 
Zničení zničený určitě ne, to by ten útok probíhal jinak, takže to dostatek obě pod kontrolu Bloch pravděpodobně tím hlavním
cílem tzn. to ostřelování nešlo o přímý útok proti elektrárně, bylo to součástí, chcete bojové operace.

mluvčí 
Médií se dnes ráno objevila zpráva, že ruská armáda se údajně blíží i k další elektrárně na jihu Ukrajiny. Je to podle vás určitá
strategie budou Ukrajinu vydírat skrz energetiku například?

mluvčí 
Já v tomhle nevím nebo informace informace nemám, protože nemůžu ani chaos, jinak být vyjádřit. Každopádně ano dávat
nějaký smysl, tak vlastně už ta elektrárna Záporoží, o kterou se jednalo včera, tak pokud se nepletu pracovně, pokud pokud
ano, ale produkuje něco jako 20 % o ukrajinské akce letos největší věci elektrárna o práva na Ukrajině a samozřejmě proto pro
pro Rusko jste vstával strategické objekty vlastně v té válce ve spotřebě. Dodávka dnes jednal jednou chybou klíčových
aspektů aspektu fungování občanské ekonomika vůbec stát jako takového.

mluvčí 
Je třeba to ohrožení tím jaderným výbuchem, silná páka v zemi, která zažila Černobyl, působí to na Ukrajince psychologicky?

mluvčí 
Tak tam není vyloženě ohrožení výbuchem v podstatě to čeho čeho jsme se mohli obávat, jsou spíše varianty, ale samotná
elektrárna je obecně poměrně dobře chráněna proti špatným a útokům kolegové paní paní Drábová přece ale komentoval, že
elektrárna obecně jsou schopny dodržet doposud designovaný, tak nedočká náraz náraz letadla, takže a takže tam tam to
rizikové spíše menší, ale není, jak říkám, není triviální dneška výbuchu by mohlo dojít například tomu, že kdyby se skutečně
nějak o velmi velmi šikovně podařilo a podařilo narušit ten systém chlazení jaderného paliva a představit prostě rokoval rukovat
voda. Voda by se vypařila, tak by mohl být velkému úniku radiace tu samozřejmě byla potenciální katastrofa. To má vlastně
závažnější riziko než například počet popel.

mluvčí 
A naše vysílání pokračuje už za pár okamžiku. Pomalé pauze vyrazíme s naším reportérem na cvičení dobrovolníku. Tak nikam
neodcházejte, zůstaňte s námi.

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 17:53 , Sledovanost pořadu:
19 516 , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,22
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Je přesně 17 hodin Amina 1 Prima News se dál mapujeme situaci na Ukrajině. Přeji vám klidné odpoledne. A tohle jsou ty
nejnovější informace 70 kilometrová kolona ruských vozidel mířících na Kyjev se dala do pohybu. Ukazují to satelitní snímky v
důsledku toho nejspíš prchá 10 000 civilistů z města Erben. To leží asi 30 km severozápadně od Kyjeva. Ruští vojáci
nedodržují příměří, na kterém se obě strany dohodly, uvedl starosta města mariupol. Ruská armáda nadále útočí i na civilisty.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 146 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


Americký poskytovatel platebních služeb PayPal dnes pozastavil své služby v Rusku. Reaguje tím na stupňující se ruskou
agresi. Ruská letecká společnost Aeroflot zrušila všechny lety z Ruska do zahraničí. Létat bude jen do Běloruska. Firma se
obává, že kvůli sankcím by mohla být zabavován její letadla cizích zemí.

Podle šéfa Kremlu bylo naprosto správné neomezovat tzv. speciální vojenskou operaci na Ukrajině jen na oblast Donbasu.
Putin tvrdí, že ruské jednotky už zničily skoro všechno ukrajinskou vojenskou infrastrukturu. Protivzdušnou obranu prý prakticky
zlikvidovali. Zároveň zdůraznil, že vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou ze strany jakékoliv země by považovala za její účast v
konfliktu.

mluvčí 
Odděleně od.

mluvčí 
Jakýkoliv pohyb směrem k vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou. Budeme považovat za účast konfliktu.

mluvčí 
Wine položí stanné.

mluvčí 
Právo by mělo být zavedeno pouze podle zákona například prezidenta a já v případech agrese z vnějšku. To se v Rusku zatím
neděje a snad se ani dít nebude.

mluvčí 
Vůči.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval na to, že odmítá zavést bezletovou zónu nad jeho zemí. V televizním projevu
k Ukrajincům uvedl, že ruská agrese proti Ukrajině bude pravděpodobně narůstat a západní politiky obvinil z toho, že ruskému
prezidentovi Vladimiru Putinovi dovolili pokračovat bombardování měst.

mluvčí 
Na sladký sami rozhodli nejsem summit NATO je velmi slabý ztracený sami na tomto summitu jsme viděli, že ne každý považuje
boj za svobodu Evropy za svou hlavní prioritu. Domníváme se, že členský státy NATO samy vytvořily narativ, že uzavření
vzdušného prostoru na Ukrajině by vyvolalo přímou agresi maska proti NATO. Je to sebevražedná hypotéza těch, kteří jsou
slabí, postrádají důvěru, i když mohou mít silnější zbraně než my na všichni lidé, kteří ode dneška zemřou, zemře také kvůli na
tu kvůli slabosti kvůli nedostatku jednoty mezi krváky nebo na jediné, co dnes aliance dokázala, bylo zprocesovat zásobování
50 tun nafty pro Ukrajinu možná proto, abychom mohli spálit budapešťské memorandum provokuje Primu a režim musí
projednat.

mluvčí 
Nekonečné čekání a zmatky situace na ukrajinsko polské hranici je nepřehledná západní město Lvov se stalo centrem
uprchlíků na Ukrajině. Na vlak musí lidé čekat i několik dní. Cestu k hranicím právě ze Lvova absolvoval náš reportér Patrik
Kaizr.

mluvčí 
Já si momentálně připadá jako na kolotoči, ze kterého nejde vystoupit, protože když se podíváte za mnou, tak na hraničním
přechodu jsme na ukrajinské straně, ale k hraničnímu přechodu Kravčenko na polské straně se opět tvoří fronty aut v tuto
chvíli tato fronta má zhruba 5,5 kilometrů a podle těch zkušeností za těch 10 dní, kdy mapujeme uprchlickou krizi tady na
Ukrajině si troufám odhadnout, že tady lidé budou čekat na hraniční přechod kolem 10-12 hodin, ale to není to nejhorší,
protože vzadu za tou zatáčkou, kterou teď uvidíte, je poslední vojenský Czechpoint před tou hranicí a tam je další zhruba
tříkilometrová fronta, takže ti lidé, kteří stojí na konci té fronty, která není vidět, si počkají na tu hranici až 20 hodin. Podle mě je
to způsobeno tím, že situací ve Lvově, protože tam jsou tisíce uprchlíků, kteří několik dní čekají na odvoz, autobusy vlaky na
Polsko ukrajinskou hranici, protože jejich tam prostě moc a není v silách města ani dobrovolníků odvážet takové množství lidí
rychleji než ten dav, který proudí přímo do Lvova. Já jenom, když jsme přijíždí přejíždět hranici předevčírem právě do Lvova,
tak tady na této silnici nebylo v podstatě ani jedno auto a teď vidíte tuto situaci, takže si myslím, že v tuto chvíli prostě přijdou
znovu kolony na Polsko ukrajinské hranici, protože ve Lvově ta situace je chaotická a je velmi nepřehledná, co se týká
autobusů. Já jsem byl svědkem několika situací, kdy a stojí fronta, která míří na autobusové nádraží fronta uprchlíků. A ti
dobrovolníci pouštíte ty lidi po 20 25 a na autobus, o kterém předem nevědí, kam vlastně jede, takže oni hlásí do toho davu,
máme tady volná místa do autobusu, třeba Došek jedu v Maďarsku nebo máme tady teď volná místa do Polska. Ti lidé stojí
frontu na autobusy bez toho, aniž by věděli, kam vlastně pojedou nebo kam by chtěli jet, to je naprosto běžná situace ve Lvově
na na tom na tom nádraží železničním.

mluvčí 
I města západní hranice Ukrajiny se připravují na možný ruský útok. Vedle napětí je ale vidět i odhodlání Ukrajinců svá města
bránit. Za ukrajinsko polskou hranici jela i naše reportérka Anna Steinbachová.

mluvčí 
My jsme právě v městečku nedaleko ukrajinsko polské hranice asi 20 km a abysme tady vůbec mohli natáčet, museli jsme se
domluvit s úřady kvůli bezpečnosti nemůžeme ani říct, kde přesně se nacházíme, takže opravdu ve vzduchu je tady cítit ty
obavy jsou tady cítit obavy z války. Mluvili jsme s paní, která nám říkala, ale že i když se tady všichni obávají, že válka může
přijít až sem, tak město a ani celá Ukrajina se Rusku nevzdá. Takže bojové nálady jsme tady určitě viděli, když jsme přijížděli do
města, všude jsou pytle pískem a barikády a místní domobrana. Ta situace na ukrajinsko polských hranicích se od víkendu
velmi uklidnila. Už je tam méně aut, paní právě se kterou jsme mluvili, říkala, že ty kolony byly o víkendu až tedy do města a že
všichni, kdo mohli tak těm prchajícím lidem z vnitrozemí před válkou pomáhali, nabízeli jim jídlo pití, ale i například o krátké
ubytování nebo sprchu. Teď ta situace na ukrajinsko polských hranicích klidnější. Nicméně zase jsme se dozvěděli, že těch aut
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už se tam těch aut už tam přibývá. Hodně lidí ale využívá například spoje z ze Lvova autobusy vlaky, a proto už se tam Irsku
nekoupí u skupinky pěších a i pro ně je to vlastně lepší kvůli počasí, protože je tedy opravdu zase velká zima a nemusí čekat
hodiny hodiny v mrazu na hranicích.

mluvčí 
A ve studiu je teď se mnou kolega ze zahraniční redakce Filip Svoboda, který nám přinese aktuality dění na Ukrajině ze
sociálních sítí. Filip přeji hezké odpoledne. Co se právě teď nejvíce řeší na internetu?

mluvčí 
Hezké odpoledne, tak na Ukrajině se dál válčí. Desátý den měl přinést první příměří, na kterém se obě strany dohodly. Ve
městě mariupol přístavní město. Na jihu Ukrajiny, nicméně právě na internetu začaly kolovat před několika hodinami informace,
že ruská strana tuto dohodu nedodržuje a pokračuje v ostřelování města. To se pak potvrdilo i podle oficiálních autorit. A byl to
právě tady nejsem, já tedy připravenou jednu fotku z předměstí Kyjeva. Je to oblast i PIN a vidíme tady, jak pod mostem se
civilisté schovávají před před ruskými bombami ze stejné části města je to asi přibližně 10 km od centra Kyjeva. Můžeme vidět,
že se lidé snažili evakuovat, ale bohužel ty silnice a ta přeprava dostat se tam statě opravdu složitá, když se podíváme dál, tak
na internetu, tak i se dneska objevovaly velké videa z protestů ve městě person, které taky na jihu Ukrajiny, které ruské
jednotky obsadily. Nicméně my jsme hovořili s jedním kontaktem, který máme právě z kartonu a ten nám říkal vlastně líčila tu
situaci, která tam je teďko můžeme podívat na to video, jak lidé demonstrovali v tuto chvíli už tam neprobíhají žádné boje, ale
prostě lidé vyšli do ulic, protestují proti tomu, co se tam teďko děje. Ruská armáda obsadila město obsadila radnici a snažila
tam dosadit svoje vlastní lidi, nicméně nikdo v tom městě s tím, co se tam děje nesouhlasí. Ten kontakt nám řekl, že vlastně
ruská ruská vláda se snažila dosadit lidi tzv. herce, které by předstírali, že se radují z toho, že to město obsadili ruské jednotky.
Můžeme být ten další video, kde vlastně lidé statisíce lidí by se do ulic začali skandovat, že Zelinský je úžasný a Putin není zas
tak úžasně, když to řeknu slušně a začali mávat ukrajinskou vlajkou, takže dneska celý ten den přichází vydá z protestů. Právě
tady na jihu u z jihu Ukrajiny a ještě 1 vydal jsem si připravil, a to je. To je video, jak odstřelují vlastně ukrajinská armáda ruské
stíhačky je totiž velká otázka velké téma, které se pořád 1 o tom zavření toho vzdušného prostoru nad krajinou, ale zatím to
vypadá, že během dneška se ruské ukrajinské armádě podařilo sestřelit několik stíhaček a zajmout několik pilotů, kteří pak
sdělili v krátkosti vlastně, jaké cíle mají často, se dostali odpovědi, že sice nebylo sděleno, že útočili na, že mají útočit na civilní
oblasti, ale oni to věděli podle těch souřadnic, které obdržely tak, že to je takový malý souhrn aktuálního dění na internetu.

mluvčí 
Zajímavosti aktuality ze sociálních sítích, ale i důležitý kontext přidal kolega Filip Svoboda. Já tě za to děkuji.

mluvčí 
Díky.

mluvčí 
Z Ukrajiny přišly zprávy o nespokojenosti dodávku zbraní z Německa uvedl deník Bild. Podle ukrajinského Sting venku dorazili
protiletadlové střely rezavé a nepoužitelné. Na sociálních sítích se šíří zprávy, že dřevěné krabice, ve kterých se rakety
převáželi, byly tak plesnivé, že s nimi vojáci museli zacházet v ochranných oděvech. Ve vysílání je teď s námi Robert Schuster.
Redaktor Lidových novin. Přeji vám dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Německá armáda rakety strela vyřadila v roce 2014 od té doby byly tedy uložené v dřevěných bednách, které teď měli zamířit
na Ukrajinu, v jakém stavu byly to jsem naznačila, co podle vás tedy mohlo zapříčinit jejich dres nutí, je takové chování v
dřevěných by bednách běžné?

mluvčí 
Tak úplně přiznám se, že nevím, jestli té běžné, ale faktem, že prostě výzbroj, která byla vyřazena, která teda už neslouží
armádě, on přitom případě armádě Německa, tak by měla být samozřejmě skladovaná nějakým adekvátním způsobem, a to se
tedy zjevně nestalo. A zároveň teda tím, že teďka Německo teda po nějakém váhání se rozhodlo poskytnout nějakou vlastně
zbroj nebo nějaký vojenský materiál Ukrajině, takže to samozřejmě v podstatě plavá Německo.

mluvčí 
K tomu váhání se ještě dostaneme, ale ještě kromě toho stáří rakety problémem i to, že německá armáda má pouze rakety, ale
chybějí součásti systému pro jejich odpalování. Svědčí to o nedostatečné připravenosti Německa?

mluvčí 
To tak slyší hlavně o tom, že poslední desítky hladce do německé armády velmi málo nebo skoro vůbec nedostalo. Prostě
dneska armáda pořádně v podstatě jakože nakonec vláda se rozhodla poslat na Ukrajinu. Dá se říct zbraňové systémy, které
pochází ještě z dob někdejší komunistické německé demokratické republika její armády vlastně to svědčí o tom, že skutečně
nemá. Po čem lepším sáhnout než právě po těchto starých zásobách, protože sama žádnou vlastně modernější a plně funkční
výzbroj nemá k dispozici.

mluvčí 
Soudcova vláda minulou sobotu rozhodla, že Ukrajině dodá 1000 protitankových zbraní a 500 raket země vzduch typu Stinger.
Jak zatím hodnotíte tu pomoc a postoj Německa řešení války na Ukrajině. Vy už jste trochu naznačil?

mluvčí 
Já si myslím, že důležité, že tady došlo ke změně, že prostě německá vláda dlouho odmítala poskytovat přímou vojenskou
pomoc v podobě teda buď konkrétní zbraňových systémů nebo i třeba munice, protože to odůvodňovala tím, že Německo do
žádných prostě konfliktů nebo válečných konfliktů zbraně nedodává už tak asi úplně pravda, není, ale prostě to byl německý
argument, ale myslím si, že pod tlakem těch prvních vlastně obrázků, které se objevily z Ukrajiny po té ruské invazi, jak vlastně
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bylo vidět, že ruská armáda s tou svojí obrovskou materiální převahu, dá se říct, postupuje vpřed, tak to si myslím, že vedlo v
Německu nebo německé vlády ke změně postoje a zároveň třeba říct, že se změnil postoj německé veřejnosti, která také
původně, když se schylovalo k tomu konfliktu, když tam byly těch i těch 150 000 ruských volá ruských vojáků na hranici s
Ukrajinou, tak vlastně byli Němci německá veřejnost velmi zdrženlivý. Pokud jde o to pomoct buď teda nepřímo nebo přímo
nějakou aktivitu, a to se potom po tom ruském vpádu, dá se říct, velmi rychle změnilo.

mluvčí 
Jak moc toto vyčkávání ze strany německé vlády by mohlo vlastně německé vládě uškodit třeba, co se týče celé Evropské
unie?

mluvčí 
No, takhle faktem ano to vyčkávání jako takové samozřejmě nebyl žádný dobrý signál na straně druhé, ale to, co převedl
kancléř Scholz tzn. v tom svém projevu, kde teda oznámil nejenom, že Německo bude výrazně investovat do obrany. Tam byla
řeč o nějakých 100 miliardách EUR, což je obrovský i obrovské z té peněz, že také zároveň Řecko bude pravidelně dodržovat
právo trakční států NATO poskytovat na obranu 2 % hrubého domácího produktu, což tady bylo do té doby pro německou
vládu nesplnitelné nebo tvrdila, že by to nesplnitelné, tak to je, myslím si obrovský signál k tomu, že Německo, dá se říct, tu
situaci přehodnotilo, že není chce být v tom ohledu podobně jako ostatní členské státy NATO, řekněme, velmi aktivním ony
platným partnerem tzn. že já bych to naopak hodnotil pozitivně jako určitý možná návrat k zahraničně politickému realismu,
který teďka ta německá vláda pod vedením pana Šulce provedla.

mluvčí 
Už zmiňoval kancléř Olaf Scholz prohlásil, že okamžitě investuje 100 miliard euro na modernizaci armády. Navýší roční výdaje
na obranu, on vlastně Německo reakce na tu Putinovu válku mění zcela bezpečnostní politiku. Vnímáte to tedy opravdu jako
novou éru německé politiky?

mluvčí 
Mezi ANO, protože od té věci existuje široký konsenzus mezi hlavními politickými stranami tzn. že kdyby za několik let se vláda
změnila, nastoupili třeba křesťanští demokraté, kteří jsou teď v opozici, tak, jak by to pokračovalo tzn. ten závazek dávat
skutečně každý rok 2 % hrubého domácího produktu na obranu. Myslím pevně daný a myslím si, že to teď skutečně Německo
bude dodržovat, bude prostě se pokoušet dodržovat.

mluvčí 
Německý postoj k válce na Ukrajině jsme shrnuli s Robertem Schusterem redaktorem Lidových novin. Děkuji za váš čas hezký
zbytek soboty.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Na východě Ukrajiny je situace z humanitárního hlediska katastrofická. Lidé tam nemají vodu elektřinu ani léky. Řekl v našem
vysílání bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ukrajina Rusko se dohodli na humanitárních koridorech dočasným
příměřím pro odchod civilního obyvatelstva. Podle zpráv se ale v Mariupolu dál střílí.

mluvčí 
Jednak mám dojem, že ta představa Rusů o tom, k čemu mají ty humanitární koridory sloužit je taky svérázná a Jánem já vím
třeba personu, že jo, personu, tam jely auta, která jakoby nad nabízejí obloha humanitární pomoc chce, takže ale jaké
potraviny, které podle žalobce zatím někde vykradl jako obchodech lidé personu odmítají vlastně si od nich ty věci brát naopak
vznikají. Vypadněte jako my od vás nechceme, takže takováhle představa jakoby humanitární pomoci je v této zimě velmi velmi
podivné a od rána vlastně poběží, že ani ten koridor, který byl za to Mariupolu dohodnout nefunguje, protože se, protože se
střílí a teď otázka, jestli je to dané tím, je to vlastně pozorujeme od začátku jde těm ruské jednotkách nemoc dobře funguje
systém hledí a řízení synka ukazuje, že dělá řada taktických chyb logistických problému, takže těžko říct, je to způsobeno tím,
že ta armáda ruská chtěli jsme nefunguje, anebo nefunguje zdaleka tak možná jakési představovali, jak by si přáli, takže nevím
důvod toho, proč ty koridory fungují, ale dovedu představit, že to je i tím určitým chaosem, který existuje ruské armádě.
Problém je v tom, kde situace v těch některých měst teď nejenom mariupol to má další je je pro humanitární hlediska je v
některé těžko média neúnosná, a přitom, jak vidíme teda vy jste ani vytvořit podmínky pro to, aby těm lidem nějak pomohlo,
kdyby se skutečně měla vytvořit bezová vláda, to je za jediný stát, který je schopen něco takového. Tady jděte, to by byly
samozřejmě pouze Spojené státy, a to by samozřejmě znamenalo, že bi, které to by to by vedlo k přímému konfliktu mezi
Ruskem a aliancí pro to by znamenalo, že by musela, že by Spojené státy především likvidovat protiletadlovou obranu ruskou,
museli by dostali by se to komplikuje leteckými silami ruskými v podstatě by tím začala válka, jako jestli myslíte, když když
řeknete, že chcete ovládat letecký prostor, je chcete teda tam nikdo jiný nesmí být, tak tzn. že okamžitě vstupujeme do konfliktu
s Ruskem, takže já rozumím panu prezidentu Zelenskému a tomu, že to, abychom více zasáhly, ale já já se domnívám, že
tenhle krok by znamenal okamžitý konflikt.

mluvčí 
Hlavním cílem Ruska bylo dostat zápor ruskou elektrárnu pod kontrolu jako největší elektrárna na Ukrajině se tak stala
strategickým cílem. To si myslí Michal Smetana z bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Pokud by se narušil
systém chlazení jaderného paliva, došlo by podle něj mnohem většímu úniku radiace než v případě Černobylu.

mluvčí 
Naštěstí k něčemu dál k ničemu nedošlo bylo bez toho, čeho se mnozí obávali tu zapadá například nějaký radiace a mnoha
mnoha ohledech to riziko je možná o něco o něco nižší než než se veřejnosti může bude zdát, ale samozřejmě není triviální to
riziko k něčemu dojít mohlo vlastnili a tu chvíli vidíme, že a samotná ta elektrárna zabraná a pravděpodobně tam o tu další
ikona nutně vlastně hrozí, ale o už u všech těchto akcí samozřejmě je samozřejmě potřeba být na pozoru, protože o, protože to,
co máme co.
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mluvčí 
Já rovnou navážu, bylo podle vás, tedy důvodem útoku pouze snaha dostat ten objekt pod kontrolu, jak tomu teď je, anebo tam
bylo ve hře jeho úplné vyřazení z provozu nebo zničení?

mluvčí 
Ničení zničení určitě ne, to by ten útok probíhal jinak, takže to dostatek obě pod kontrolu ploch pravděpodobně tím hlavním
cílem tzn. to ostřelování nešlo o přímý útok proti elektrárně, bylo to součástí vlastně té bojové operace.

mluvčí 
Médií se dnes ráno objevila zpráva, že ruská armáda se údajně blíží i k další elektrárně na jihu Ukrajiny. Je to podle vás určitá
strategie budou Ukrajinu vydírat skrz energetiku například?

mluvčí 
O já v tomhle nevím nebo informace informace nemám, takže nemůžu ani chaos nějak víc vyjádřit. Každopádně ano dávat
nějaký smysl, tak vlastně už ta elektrárna Záporoží, o kterou se jednalo včera, tak pokud se nepletu pracovně, pokud pokud
ano, ale produkuje něco jako 20 % o ukrajinské akce letos největší věci elektrárna o elektrárna na Ukrajině a samozřejmě proto
pro pro Rusko pak stával strategickým objektem vlastně v té válce, kde on přede. Dodávka vznesl jednou jednou chybou
klíčových aspektů aspektu fungování ukrajinské ekonomiky vůbec stát jako takového.

mluvčí 
Je třeba to ohrožení tím jaderným výbuchem, silná páka v zemi, která zažila Černobyl, působí to na Ukrajince psychologicky?

mluvčí 
Takhle tam není vyloženě ohrožení výbuchem v podstatě to čeho čeho jsme se mohli obávat, jsou spíše varianty, ale samotná
elektrárna je obecně poměrně dobře chráněna proti případným útokům kolegové paní Drábová přesile komentovala, že
elektrárna obecně jsou schopny udržet nebo designované, tak dobře, říká národ náraz letadla, takže a takže tam tam to
rizikové spíše menší, ale není, jak říkám, není triviální dneška výbuchu mohlo dojít například k tomu, že kdyby se skutečně
nějak o velmi velmi šikovně podařilo a podařilo narušit ten systém chlazení jaderného paliva a představit prostě rokoval rukovat
voda. Voda by se vytvořila tak, aby mohl dojít k velkému úniku radiace samozřejmě plat a potenciální katastrofa to má vlastně
závažnější riziko než například počet opil.

mluvčí 
Tématu ruské agrese na Ukrajině pokračujeme samozřejmě dál. Kolegyně Lucie Hrdličková vyzpovídá v pořadu k věci
vojenského psychologa Daniela Štrobla. Zůstaňte s námi.

mluvčí 
Pěkný den, dnes, vítejte u pořadu k věci. Podle šéfa NATO se v následujících dnech válka na Ukrajině zřejmě ještě zhorší. Co
prozrazují emoce válečných aktérech, jaké emoce probouzí válečný konflikt nás, řekne propadat úzkostem. To jsou otázky pro
bývalého vojenského psychologa psychoterapeuta Daniela Štrobla.

A Daniel Štrobl už je se mnou ve vysílání vás zdravím.

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Vás taky dobrý.

mluvčí 
Den. Tak, když to velmi zjednoduším, tak celý ten válečný konflikt se dá zúžit asi opravdu zjednodušit, a sice na ruského
prezidenta Vladimira Putina, který alespoň pro ten západní svět vystupuje relativně spoře, pak tady stojí prezident ukrajinský
Volodymyr Zelenskyj, který často dává velmi operující projevy k celému světu, když se zeptal vašeho pohledu, když všechna
vystoupení vidíte, dá se teď říct, kdo v té situaci jaksi vítězí, respektive dojímá víc pod kontrolou?

mluvčí 
Ta otázka by měla ještě zároveň obsahovat.

mluvčí 
Publikum, pro jaké ty 2 hovoří.

mluvčí 
K tomu se odbude, dostaneme budeme postupně.

mluvčí 
Ale no já mám na mysli to, že pokud by mluvit o evropském nebo euroamerickém publiku, no, tak tam jednoznačně vítězí.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 150 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


Jaderné elektrárny ve válce
TV , Datum: 05.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.03.2022 22:01 , Sledovanost pořadu: 532 533 , Pořad:
18:55 Hlavní zprávy , AVE: 840 268,00 Kč , Země: Česko , GRP: 5,92
Roman ŠEBRLE, moderátor 
Ruské jednotky se při invazi nevyhnuly ani střelbě v areálu jaderné elektrárny. A teď se blíží k další. Ve spojení jsme s Janem
Ludvíkem z Katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd . Dobrý večer. Ruská armáda se blíží k další elektrárně na
jihu Ukrajiny. Je to určitá strategie? Bude Putinův režim Ukrajinu vydírat skrze energetiku?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Dobrý večer. Ty elektrárny jsou dozajista strategickým cílem. Je přirozené, že se je ve válce snaží protivník dostat pod kontrolu.
Nemyslím, že si jsou jediným cílem ale že jsou specifickým cílem, že by Rusko cílilo pouze na energetiku.

Roman ŠEBRLE, moderátor 
A nakolik je to zahrávání si s ohněm? Americká velvyslankyně při OSN prohlásila, že svět byl při útoku na elektrárnu v Záporoží
jen kousek od jaderné katastrofy.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Samozřejmě to není ideální, pokud dochází k bojům v prostoru jaderné elektrárny. Ta elektrárna samotná je sice poměrně
odolná. Nicméně nelze vyloučit, že k nějakému nebezpečí dojde. Zároveň je problém, pokud je ta elektrárna taky bráněna. Je
jasné, že pokud Ukrajinci tu elektrárnu brání, tak ji Rusové budou muset získávat silou.

Roman ŠEBRLE, moderátor 
A podle vás zvýší se tím tlak na větší angažovanost západu?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Nepochybně se zvýší. Viděli jsme už včera, kdy to odsoudila celá řada představitelů. Je otázka, jestli to na Rusko bude mít
nějaký vliv, protože tlak na Rusko je už teď opravdu velký.

Roman ŠEBRLE, moderátor 
Říká Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd . Pěkný večer. Děkujeme.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Na shledanou.

Vizitky možných kandidátů voleb prezidenta ČR v roce 2023 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 06:58 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53 , Návštěvy za měsíc: 1 300 000
Vizitky možných kandidátů voleb prezidenta České republiky v roce 2023 (před čtyřmi lety, 8. března 2018, složil Miloš Zeman
prezidentský slib na druhé období; abecedně):

Andrej Babiš (67; případnou kandidaturu chce oznámit až v září) - Předseda hnutí ANO, poslanec, premiér z let 2017 až 2021.
Někdejší majitel holdingu Agrofert - firmu převedl do svěřenských fondů, je ale zapsaný jako koncový příjemce výhod - patřil k
nejbohatším a nejvlivnějším podnikatelům v zemi, do politiky se rozhodl vstoupit na podzim 2011, kdy začal kritizovat korupční
prostředí v ČR a posléze představil hnutí ANO. Původně deklaroval, že nechce být jeho lídrem, nakonec ale změnil názor. ANO
se po úspěchu ve volbách 2013 stalo v lednu 2014 vládní stranou a Babiš ministrem financí a vicepremiérem pro ekonomiku. 
Vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD) opustil v květnu 2017 poté, co se premiér rozhodl pro jeho odvolání kvůli nejasnostem kolem
podnikání a majetkových poměrů; v říjnu 2017 ANO jasně vyhrálo volby do Sněmovny, a politikovi se otevřela cesta do křesla
premiéra. Prezident Miloš Zeman jej jmenoval, následně vznikl menšinový kabinet tvořený zástupci ANO, který ale nezískal
důvěru Sněmovny a musel podat demisi. Zeman poté Babiše znovu jmenoval premiérem, ten vyjednal menšinovou koaliční
vládu s ČSSD, kterou podpořili komunisté. Tu vedl až do loňského roku, kdy ANO těsně prohrálo volby a skončilo v opozici. 
Babiš patří k nejkontroverznějším politikům v současnosti, mezi voliči má velkou skupinu podporovatelů, ale i silnou skupinu
odpůrců. Proti jeho vládě i jemu osobně se v roce 2019 konaly nejmasovější demonstrace od listopadu 1989. Podstatnou část
své politické kariéry se Babiš potýká s vyšetřováním v souvislosti s farmou Čapí hnízdo i s podezřením ze střetu zájmů. V kauze
padesátimilionové dotace pro farmu čelí v současnosti trestnímu stíhání, nová Sněmovna ho znovu vydala (po loňských
volbách získal opět imunitu). Babiš, někdejší člen komunistické strany, se také na Slovensku soudí kvůli tomu, že byl podle
dokumentů Ústavu paměti národa (ÚPN) se důvěrníkem a agentem Státní bezpečnosti. 
Vladimír Boštík (62; zájem kandidovat oznámil v červnu 2021) - Někdejší starosta obce Vraclav na Orlickoústecku chtěl
kandidovat už v minulých volbách, tvrdil dokonce, že sesbíral přes 72.000 podpisů. Do voleb se ale nakonec nepřihlásil,
zdůvodnil to zdravotními problémy po operaci. Vyučil se automechanikem, později si doplnil středoškolské vzdělání. Pracoval
jako opravář, řidič a obchodní referent. V roce 1990 založil firmu provozující autodopravu a zemní práce, v roce 2004 na sebe
podal návrh na konkurz. Později podnikal jako živnostník v autodopravě. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Sněmovny za
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. 
Karel Diviš (45; svou kandidaturu ohlásil letos v lednu) - Zakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse, která která
vytvořila například portál letuska.cz. Kromě toho provozuje datové centrum a zabývá se i kompletním outsourcingem IT,
vývojem software na zakázku nebo projekty především v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a
management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Působil jako externí redaktor redaktor a moderátor ve sportovní redakci České televize, v politice se dosud neangažoval. 
Pavel Fischer (56; už v roce 2018 deklaroval připravenost zúčastnit se voleb) - Senátor, bývalý diplomat. Na přelomu tisíciletí
působil v Kanceláři prezidenta republiky, nejprve jako poradce Václava Havla, později vedl politický odbor. V letech 2003 až
2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku, po návratu do Prahy se stal ředitelem bezpečnostně - multilaterální
sekce ministerstva zahraničí, po odchodu z MZV působil jako ředitel organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného
mínění. Zúčastnil se volby prezidenta v roce 2013, skončil třetí, na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 12. 
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Pražský rodák Fischer absolvoval Filozofickou fakultu UK, později studoval v Ženevě sociální učení církve a také na prestižní
pařížské Národní škole pro státní správu (ENA). Krátce pracoval jako učitel francouzštiny, v letech 1991 až 1993 byl
tajemníkem biskupa Františka Lobkowicze, poté zástupcem ředitele pražského Institutu komunikace. V posledních měsících se
mimo jiné zapojil do diskusí o zdraví prezidenta, podle Fischera nebyly v době Zemanovy hospitalizace veřejnost, média ani
Parlament dostatečně informovány o jeho zdravotním stavu. Fischer je ženatý, má dvě dcery a syna. Nejstarší syn byl těžce
nemocný a v 19 letech zemřel. 
Marek Hilšer (45; kandidaturu oznámil na podzim 2019) - Senátor a lékař. Rodák z Chomutova vystudoval mezinárodní vztahy a
medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 pracoval jako pedagog a vědecký pracovník na 1. Lékařské fakultě UK, zabývá
se bojem s rakovinou, působil i v akademickém senátu univerzity. V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací
ADRA, jako dobrovolník působil v Keni. Poprvé na sebe výrazně upozornil v říjnu 2014, když se při tiskové konferenci na Úřadu
vlády svlékl do půl těla a demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu. V roce 2018 se
zúčastnil prezidentské volny, skončil pátý. Na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 2. 
Roman Hladík (53; záměr zúčastnit se voleb již ohlásil) - Někdejší drobný podnikatel z Neratovic na Mělnicku. O kandidaturu v
přímých volbách prezidenta republiky se pokusil i v letech 2013 a 2018, nepodařilo se mu ale získat dostatečný počet podpisů. 
Karel Janeček (48; kandidaturu ohlásil koncem ledna) - Matematik a podnikatel, spolumajitel společnosti RSJ, která se zabývá
obchodováním s finančními deriváty. Svůj podíl ve skupině snížil na sedm procent, ještě předloni držel téměř 24 procent a byl
tak největším podílníkem. Stál u zrodu Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fond Neuron na podporu vědy. Neuron
se ale loni v listopadu od Janečka distancoval po jeho proslovu při vyhlášení hudební ankety Český slavík, kdy Janeček mimo
jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. Janeček vystudoval teorii pravděpodobnosti a
matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studoval také na univerzitách v USA. 
Miloš Knor (54; zájem kandidovat na prezidenta oznámil v říjnu 2021) - Komik, uspěl zejména jako představitel žánru stand up
comedy. Během epidemie koronaviru se opakovaně vyslovoval například proti nošení roušek nebo zpochybňoval testování.
Vystudoval českobudějovickou střední zemědělskou školu technickou, prošel řadou zaměstnání, pracoval i v Rakousku. Jako
komik debutoval v roce 2007 v pořadu Na stojáka televize HBO, výraznou příležitost dostal na začátku vysílání televize
Barrandov (ještě před jejím převzetím Jaromírem Soukupem), kde spolu s Lumírem Tučkem předváděl skeče v programu Koko
TV. 
Michael Kocáb (67; kandidaturu zvažuje) - Hudebník, v letech 2009 až 2010 působil jako ministr pro lidská práva ve vládách
Mirka Topolánka a Jana Fischera. Od 80. let minulého století patří k nepřehlédnutelným postavám hudební scény, proslavil se
jako lídr kapely Pražský výběr. V listopadu 1989 byl spolu s Michalem Horáčkem u jednání mezi zástupci komunistické moci a
Občanského fóra. Začátkem 90. let se pak ve funkci federálního poslance zapsal do dějin jako muž, který organizoval odsun
sovětské armády z Československa. Ten symbolicky završilo velké turné Pražského výběru a zejména koncert v pražské
Sportovní hale. K politice měl ale blízko i později, patřil do okruhu spolupracovníků Václava Havla. 
Klára Long Slámová (44; zájem kandidovat ohlásila v květnu 2021) - Advokátka. V minulosti byla zhruba měsíc poslankyní za
ODS, do Sněmovny se dostala jako náhradnice krátce před volbami 2010, kdy už kandidovala jako nezávislá za stranu
Suverenita. Jako advokátka vystupovala v několika známých kauzách, mimo jiné zastupovala dvojnásobného vraha Jiřího
Kajínka, lékaře Jaroslava Bartáka stíhaného za sexuální nátlak nebo byla zmocněnkyní pozůstalých v kauze Petra Kramného,
odsouzeného za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě. Pochází z Jindřichova Hradce, vystudovala hru na housle
na pražské konzervatoři a poté Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 
Jakub Olbert (49; zájem kandidovat již oznámil) - Předseda hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES, které vystupuje proti vládním
opatřením zmírňujícím epidemii koronaviru. Hnutí vedl i do sněmovních voleb, kde získalo jen 0,4 procenta hlasů. Pražský
rodák po gymnáziu a vojenské službě krátce pracoval jako kulisák ve Státní opeře Praha. Poté byl skladníkem ve firmě, která
distribuovala umělé květiny, od poloviny 90. let podniká v oblasti dekorací a scénografie. Jeho firma mimo jiné zabezpečovala
řadu let vánoční výzdobu Staroměstského náměstí v Praze, pracovala pro firmy IKEA či Tesco, působí i v zahraničí. Vedle
dekorací Olbertovi patří i pražská restaurace Šeberák, která jako jedna z prvních přestala respektovat vládní opatření
zaměřená proti šíření koronaviru. 
Petr Pavel (60; opakovaně potvrdil, že se hodlá zapojit, oficiálně chce ale kandidaturu teprve oznámit) - Armádní generál ve
výslužbě, v letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO. Prošel řadou velitelských pozic, od července 2012
do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Rodák z Plané u Mariánských Lázní studoval na vojenském
gymnáziu v Opavě, poté pokračoval na vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, kde se orientoval na průzkum a výsadkové
jednotky. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje
za chybu. 
V roce 1995 absolvoval v Británii kurz pro vyšší důstojníky na štábní škole v Camberley, později v Británii absolvoval také kurz
generálního štábu na Královské akademii obranných studií a kurz mezinárodních vztahů na londýnské univerzitě King's
College. Působil na velitelství NATO v nizozemském Brunssumu, byl mimo jiné zástupcem vojenského představitele ČR při EU v
Bruselu a poté českým zástupcem na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě v Belgii. Začátkem 90. let na sebe
upozornil v misi UNPROFOR v Chorvatsku, když jeho jednotka osvobodila skupinu francouzských vojáků uvězněných mezi
bojujícími stranami. 
Denisa Rohanová (46; zájem kandidovat ohlásila v dubnu 2021) - Prezidentka sdružení Česká asociace povinných, která se
snaží hájit postavení lidí s dluhy. Absolvovala chemické učiliště v Neratovicích, předloni získala magisterský titul na Vysoké
škole podnikání a práva v Praze. V politice se angažovala nejprve v řadách ČSSD, v roce 2014 neúspěšně kandidovala do
zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou jako nestraník za Úsvit přímé demokracie, ve volbách do Sněmovny v roce 2017 byla
na kandidátce hnutí Referendum o Evropské unii, které vedl někdejší místopředseda Svobodných František Matějka. 
Josef Skála (69; jeho kandidaturu oznámila KSČM začátkem února) - Bývalý místopředseda KSČM. Vystudoval žurnalistiku na
Univerzitě Karlově (UK), byl členem Socialistického svazu mládeže a od roku 1970 i KSČ, byl evidován jako ideový
spolupracovník Státní bezpečnosti. Na UK přednášel filozofii, v 80. letech byl čtyři roky předsedou Mezinárodního svazu
studentstva (MSS), po roce 1989 začal podnikat. Je označován za člena konzervativního křídla strany, výrazně se vymezoval
proti vedení v čele s Vojtěchem Filipem. Někdejší místopředseda strany (2009 až 2010 a 2016 až 2018), předtím působil jako
poradce ústředního výboru pro mezinárodní politiku. Několikrát neúspěšně kandidoval do Sněmovny a v roce 2014 i do
Evropského parlamentu. V letech 2016, 2018 a 2021 se ucházel o funkci předsedy KSČM. 
Ivan Smetana (50; záměr zúčastnit se voleb již ohlásil) - Smetana vyrostl ve Frýdku-Místku, po maturitě pracoval v tamních
válcovnách plechu. V 90. letech se zapletl do podvodů v obchodech s lehkými topnými oleji, nebyl ale potrestán. O této své
zkušenosti čas od času publikoval na internetu. Od mládí se věnuje hudbě, skládá písně a píše texty. Zájem ucházet se o
prezidentskou funkci ohlásil již před minulými volbami, nakonec ale už začátkem listopadu 2017 oznámil, že kandidovat nebude.
Jaromír Soukup (53; zájem o prezidentský post oznámil v dubnu 2019) - Podnikatel, majitel mediální agentury Médea,
vydavatelství Empresa Media a televize Barrandov. Absolvent pražské právnické fakulty začínal jako účetní a daňový poradce,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 152 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


brzy ale nastoupil do Médey, tedy agentury, která funguje jako zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii.
Koncem 90. let celou agenturu převzal a vybudoval z ní jednoho z hlavních hráčů v ČR. Kromě agentury se v poslední dekádě
začal angažovat přímo v médiích, nejprve koupil časopisy Týden, Instinkt nebo Mladý svět, na přelomu let 2012 a 2013 přibyla
televize Barrandov. 
Se svou agenturou se Jaromír Soukup angažoval také v politice, většinou však stál spíše v pozadí. Výrazněji se začal
angažovat před volbami v roce 2006, kdy podporu Médey získala Strana zelených (SZ), později se ale se Zelenými vedenými
Martinem Bursíkem rozešel ve zlém. Soukup podporoval i Demokratickou stranu zelených (DSZ), Médea spolupracovala s
ČSSD a zajišťovala nákup inzerce pro Věci veřejné. Soukup jako soukromá osoba pomáhal s kampaní neúspěšnému
prezidentskému kandidátovi Janu Fischerovi. Později se zařadil k podporovatelům Miloše Zemana, časem ale jeho podpora
ochladla. 
Josef Středula (54; o jeho kandidatuře spekulují média) - Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS),
vede ji od dubna 2014, předtím byl devět let předsedou Odborového svazu KOVO. Opavský rodák po studiích na tamní
Střední průmyslové škole pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati a v roce 1990 se ve 22 letech stal
místopředsedou základní organizace odborů. Po listopadu 1989 se Středula podílel na přeměně Revolučního odborového
hnutí (ROH) ve standardní odbory, v roce 1991 byl zvolen členem rady OS KOVO, od roku 1993 pak působil jako
místopředseda svazu. V době, kdy Středula stál v čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád. 
Alena Vitásková (65; kandidaturu ohlásila koncem ledna) - Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z let
2011 až 2017. Vystudovala stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavby, od roku 1974
pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, končila jako generální ředitelka a místopředsedkyně
představenstva. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně
představenstva a generální ředitelky, mezi roky 2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Kvůli
působení v čele ERÚ čelila dvěma trestním stíháním, jak v případu udělení licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku, tak v
kauze jmenování někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní úřadu, ji soudy osvobodily. V roce
2018 ji prezident Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. 

Do EU vstoupí Ukrajina nejdřív za 20 let, soudí expert. Nesplňuje žádná kritéria URL
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Vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou trvá už skoro dva týdny. Ztráty na životech jdou do tisíců, obrovským způsobem to
odnese i hospodářství. Ukrajina se po skončení války bude muset spoléhat hlavně na finanční pomoc ze strany Západu. Podle
Karla Svobody, experta na východoevropské vztahy, ale Ukrajina na členství v Evropské unii může ještě na několik příštích let
zapomenout.

Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že Ukrajina momentálně
neplní téměř žádná z požadovaných kritérií pro vstup do Evropské unie. Pedagog z Fakulty  sociálních  věd  zároveň také řekl,
že pro Rusko jsou ekonomické sankce problematické, z válečného konfliktu se mu ale podaří oklepat poměrně rychle. 

Jak velká potíž jsou ekonomické sankce ze strany západních zemí pro Rusko?

Hospodářské sankce na Rusko dopadají obrovským způsobem. Ze země kvůli tomu hromadněodcházej západní firmy.
Americké dolary se v zemi prakticky už nedají koupit, skoro nikdo je nechce prodávat. Kontejnerová
společnostMaersknapříklad oznámila, že do Ruska už v dohledné době nebude vůbec dovážet, což Rusku způsobí další
problémy v dodávkách v podstatě čehokoliv. 

Sankce Rusům obrovským způsobem sníží životní úroveň a ani ruská centrální banka, která se nyní snaží se sankcemi bojovat,
tomu ve finále příliš nepomůže. Ačkoliv obyvatelé Ruska tento pokles životní úrovně dnes ještě nepociťují, brzy určitě přijde.
Startupy v Rusku v posledních letech vznikají, ale v drtivé většině případů jejich zakladatelé po pár měsících zjistí, že se o jejich
firmu zajímá policie či jiná z ruských složek, které takové projekty brzy převezmou.

Na čem ruská ekonomika dlouhodobě stojí?

Ačkoliv by Rusko chtělo být velmocí, vyváží téměř výhradně jen ropu a zemní plyn či další suroviny. Do států bývalého
Sovětského svazu exportuje i stroje a jinou techniku, na nic jiného se ale Rusko nezmůže. Pokud už náhodou prodají něco
jiného, často je to prostřednictvím úvěru. V tomto ohledu je ale potřeba brát v potaz, jaké státy takovýmto způsobem u Ruska
nakupují. Pokud jde třeba o Středoafrickou republiku, Rusko nemá do budoucna žádnou jistotu, že za dodávku takového zboží
dostane vůbec zaplaceno. Na světovém obchodu se podílí zhruba jen dvěma procenty a prakticky výhradně obchoduje jen s
komoditami, což z něj nikdy žádnou velmoc neudělá.

Proč nebylo Rusko od rozpadu Sovětského svazu schopno postavit svou ekonomiku i na něčem jiném, než je ropa nebo zemní
plyn?

Faktorů je mnoho. Jde třeba o ruský politický systém, který ubíjí úspěšné a kreativní lidi. Když v Rusku vybudujete úspěšnou
firmu, brzy vám ji někdo z bezpečnostních složek sebere. Řekne vám, že není vaše. Určitě ale nejde o jednotlivé případy, tohle
je v Rusku úplně normální. Když se začnete bránit, můžete skončit i ve vězení. Roli ale v Rusku hraje i korupce. Země totiž
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dlouhodobě patří mezi nejvíce zkorumpované státy na světě. V takovém prostředí nechtějí podnikatelé pracovat. Kapitál
odtamtud kvůli tomu značně odtéká. Firmy se bojí o své peníze. Mají strach, že jim je někdo sebere, a proto raději působí jinde,
přesouvají se co nejdále za ruské hranice.

Jsou v Rusku nějaké zajímavé startupy?

Startupy v Rusku v posledních letech vznikají, ale nijak nevzkvétají. V drtivé většině případů jejich zakladatelé po pár měsících
zjistí, že se o jejich firmu zajímá policie či jiná z ruských složek, které takové projekty brzy převezmou. Stalo se to třeba
cloudové službě Telegram nebo ruskému vyhledávači Yandex. Šlo o soukromé firmy, které si vybudovaly určitou úroveň, ale
následně do nich vkročily právě ruské silové složky. Pokud se soukromá společnost v Rusku rozjede, stát brzy usoudí, že si ji
prostě vezme.

Co Rusko vojenským zásahem na Ukrajině sleduje?

Putin se domníval, že mu vojenský konflikt na Ukrajině přinese velké a rychlé vítězství. Čekal, že Rusy budou na Ukrajině vítat a
on díky tomu osvobodí zemi od ukrajinských „nacistů“, což jsou pro Putina všichni, kteří s ruským režimem nesouhlasí. Místo
toho ale na něj čekala armáda, která vykazuje velkou míru bojového odhodlání i organizovanosti.

Vladimír Putin chtěl Ukrajinu rychle ovládnout a dosadit do jejího čela někoho, kdo půjde Rusku na ruku. Chtěl z Ukrajiny udělat
vazalský stát, jako je třeba Bělorusko nebo částečně Kazachstán. Do čela měl možná v úmyslu dostat ukrajinského prezidenta
Viktora Janukovyče, k němuž má léta velmi blízko. Ten totiž dokáže tančit tak, jak Putin říká. V ekonomické stránce pak Putinovi
šlo hlavně o propojení ukrajinského průmyslu s ruským. Hospodářská oblast ale byla pro Putina jen něco navíc, Ukrajinu chtěl
hlavně ovládnout.

Jak to je vlastně s rusko-ukrajinským obchodem? Funguje nyní během války?

Dovolím si tvrdit, že rusko-ukrajinský obchod nyní prakticky neexistuje. Kvůli válce by to určitě nebylo možné ani z technického
pohledu. Zároveň platí, že pokud se k tomu nyní odhodlal třeba některý z ukrajinských podnikatelů, kvůli ruské invazi by do
budoucnu čelil velkým problémům. Mezi ty určitě patří i obvinění z vlastizrady. Před samotným konfliktem probíhala mezi
Ruskem a Ukrajinou určitá spolupráce v oblasti strojírenství. Třeba plyn ale Ukrajina z Ruska postupně odebírat přestala a už
před konfliktem jej čerpala ze států Evropské unie. Rusko-ukrajinský obchod se před válkou týkal také částečně i potravin,
nebylo to ale nijak epochální.

Do budoucna se jejich vzájemný obchod nedá téměř odhadovat. Vůbec nevíme, jak dlouho budou boje na Ukrajině probíhat.
Rusko se i kvůli sankcím bude pravděpodobně orientovat na Čínu, Ukrajina pak půjde spíše západním směrem. Pro Rusko ale
bude problém, že kromě surovin nemá jiným státům prakticky co nabídnout, a to ani Číně. Ti si totiž umí vyrobit své zboží sami,
a to ve výrazně vyšší kvalitě a s technickou i užitnou hodnotou. Rusové nejsou schopni nabídnout výborná auta nebo skvělé
televize. Jejich zboží je po stránce kvality velmi špatné.

Která ze zemí doplatí na válečný konflikt ve finále více?

Hůř na tom bude určitě Ukrajina, která je ekonomický dlouhodobě mnohem slabší. Na ukrajinském území se bojuje, nutná tedy
bude i poválečná obnova celé země. Škody ale nejsem schopen zatím vyčíslit. Rusko sice klesne na nižší úroveň, ale nějakým
způsobem to zvládne a ze sankcí i války se poměrně rychle oklepe. Pro Ukrajinu bude válka znamenat obrovské náklady, které
bude muset pokrýt. V jejím případě bude klíčová hlavně finanční podpora ze strany západních států.

Na čem je ukrajinské hospodářství postavené?

Ekonomika Ukrajiny stojí do velké míry na těžkém strojírenství. Velkou roli hrají i obilniny, jako třeba vývoz pšenice. Je tam ale
poměrně malý podíl technologicky náročné produkce. Na Ukrajině se postupně snaží ekonomiku přeorientovat, zvlášť po válce
to ale ještě bude chvíli trvat. Objevují se proto i první startupy, jako je třeba společnost Grammarly, která vyvinula software na
jazykovou korekturu textu. I automobilka Škoda tam měla před počátkem války svou výrobnu.

Čekáte, že se Ukrajina i kvůli současnému konfliktu stane součástí Evropské unie?

Je k tomu strašně daleká cesta. Nemůžeme čekat, že se tak stane za pár dnů. Může to celé trvat klidně dvacet let, než se to
celé nějak posune dál. Ukrajina totiž momentálně nesplňuje téměř žádná kritéria, aby se součástí Evropské unie mohla stát.
Ukrajinci sami vědí, že na tom budou muset teprve pracovat. Pochopitelně ale chtějí nyní slyšet, že Evropská unie do budoucna
s Ukrajinou počítá. Spíše ale jde o jakousi politickou deklaraci a vizi do budoucna. Zájem o členství v Evropské unii však do
budoucna čekám i ze strany dalších států bývalého Sovětského svazu.
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Karel Svoboda
archiv, MAFRA
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mluvčí 
9 hodin další přehled zpráv vítám vás u něj na jihu Ukrajiny pokračují boje přístav.

mluvčí 
Mariupol je znovu pod palbou. Ruská vojska oficiálně obnovila útoky v podvečer, kdy velení označilo.

mluvčí 
Humanitární koridor za nefunkční.

mluvčí 
Evakuace civilistů z obleženého města se nezdařila. Podle Kyjeva, protože Moskva domluvené.

mluvčí 
Příměří nedodržela. Armáda svádí boje i město volno Vacha blíže k Doněcku. Na příměří tam čeká asi 15 000 civilistů.

mluvčí 
Taky jsme lidi neudělali jsme nic ani Putinově ani Zelenskému. Prostě jsme tu žili, starali se o svoje a vychovávali děti. Chci, aby
moje děti žily v míru mohly chodit do školy nebo mohli bez obav zajít nakoupit, kam máme my máme jen jednu tašku, a to, co
mám na sobě nic jiného nemám.

mluvčí 
Ruská armáda prakticky srovnala se zemí město porody Janka nedaleko Kyjeva. Podle.

mluvčí 
Místního guvernéra Oleksy kole by město téměř zničené a je od střežené odvody i elektřiny. Záchranáři varují, že pod troskami
stále mohou být uvězněni lidé. Ve městě stála i psychiatrická léčebna téměř 700 pacienty. Jejich osud není znal.

mluvčí 
Není to žádná voda ani elektřina. Není to žádná porod Janka je téměř kompletně zničená. Centru města vypadá prostě
příšerně.

mluvčí 
Washington.

mluvčí 
Vyzval své občany k okamžitému opuštění Ruska. Ministerstvo zahraničí uvádí, že tamní velvyslanectví má nyní jen omezené
možnosti podpory v případě potíží. Kvůli sankcím také rapidně ubývá spojů. Podobné doporučení vydalo také kanadské britské
ministerstvo zahraničí.

mluvčí 
Tanker s ruským plynem zakotvil ve Francii. Původně mířil do Británie.

mluvčí 
Na protest proti ruské invazi na Ukrajinu mu ale tamní přístavní dělníci nepovolili přistát. Jeho příjezd do francouzského přístavu
provázela demonstrace několika aktivistů. Členové Greenpeace upozorňovali, že nákup ruských surovin pomáhá financovat
válku proti Ukrajině.

mluvčí 
Ruské jednotky se soustřeďují hlavně na obklíčení Kyjeva Charkova.

mluvčí 
Mikolaj Eva a vytvoření pozemního koridoru na anektovaný Krym. Uvádí to.

mluvčí 
Ukrajinský generální štáb. Podle něj pokračují.

mluvčí 
Domácí ozbrojené síly v obraně země a způsobili nepříteli další ztráty. Upozornil, že ruští vojáci hodlají obsadit další důležitý
objekt infrastruktury. Přehradu Kaňovská vodní elektrárny, která je součástí kaskády na Dněpru. Aktuální situaci na Ukrajině
teď probereme s Václavem černohorským naším zpravodajem, který se nachází v kyjevské oblasti. Václave, pokud možno přeji
hezký den.

mluvčí 
Dobrý den z Kyjeva.

mluvčí 
Tak, prosím, na úvod. Řekni, kde přesně se nachází výše a jaká je aktuální situace, jaká byla situace během noci?

mluvčí 
Teď.

mluvčí 
Jsem v samotném centru Kyjeva za mnou vidíte náměstí nezávislosti a na co se situace a v noci na dnešek týče, tak,
zaznamenali jsme 22 poplachy nebo rozeznění se protileteckých sirén, ale v tuto chvíli platí. Já tady v centru hlavního města
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Ukrajiny to podobné, co v minulých dnech rýže je relativní, byť velmi napjatý klid.

mluvčí 
Ty jsi včera byl ve městě je prý, které je zhruba 30 km od centra Kyjeva. To je to místo, kde, řekněme se zastavila prozatím ta
fronta, nebo jste boje probíhají už blíže centru Kyjeva?

mluvčí 
Ono ta frontová linie je velmi pohyblivá z toho, co jsme měli možnost vidět a slyšet ta, takže v tuto chvíli z tohoto místa
nedokážu říci, jaká tam je situace nyní. Já jsem teď nad ránem viděl a zprávy ze strany ukrajinských úřadů, které mluví o tom,
že situace je velmi vážná pro civilisty ve městě burčák, které je vlastně hned za hranicí tchyně nějakých těch zhruba 25 30 km
odsud od centra Kyjeva a na a podle těchto zpráv vlastně to město je pod intenzivní palbou ruské strany a ta situace
neumožňuje evakuaci a těch lidí, kteří tam uvázli, a to platí nejenom probuď, ale také pro vedlejší obec ho 100 mil, kde vlastně
ono strategické letiště, které se ruská agrese ruská armáda snaží dobýt od samého počátku invaze vlastně, co se tady v kině
týče. My jsme tam včera nebyly. My jsme vlastně byly nějakých.

Nějaké 3 km a jižněji, anebo jihozápadního jeho východněji právě v samotném Kyjevě, protože ty boje právě dosáhli až do
tohoto předměstí docházelo tam velmi intenzivním střetům také ostřelování a ta situace tam byla o mnoho dramatičtější, než
jsme tomu byli svědky předevčírem.

mluvčí 
Jsme viděli na těch včerejších záběrech, a to, že docházelo k ostřelování rezidenční obydlené čtvrti. Mohl by se tedy možná
detailněji přiblížit, jaká situace v centru Kyjeva vidíme, že za tebou není příliš lidí na ulici, ale jak to tam vypadá, fungují
obchody, je možné si nakoupit potraviny. Aktuální situace v centru Kyjeva.

mluvčí 
Tady se opět odvolám na to, co už sama ve vysílání České televize říkal. On těch předchozích dnech. Ano, pro lidi, kteří
zůstávají v Kyjevě, je ta situace velmi velmi složitá.

Přes noc se často schovávají ve sklepeních nějakých podzemních prostorách nebo dokonce stanicích metra, protože
samozřejmě po každém tom má na rozeznění protileteckých sirén a úřady nařizují, aby lidé vyhledali nejbližší úkryt ty ulice přes
den i kvůli tomuto zůstávají a v podstatě prázdné lidé se a snaží někde skrývá, co se týče přístupu k těm základním věcem. A
ten stále existuje, ale je komplikovaný, ale musím říci, že potraviny jsou o dostupné úřadům se daří zásobovat, byť omezené
množství hlavní město v těch obchodech, které my jsme měli možnost vidět, tak tam, čeho je nedostatek, jsou jednoznačně a
věci typu a trvanlivé potraviny typu těstoviny, různé luštěniny, rýže a podobně. Nedostatek je balené vody, ale jinak v rámci
možností a opět zdůrazňuji, že ta situace je složitá a mají lidé přístup k potravinám tady v centru Kyjeva funguje elektřina, teče
voda a vlastně je byť omezeným, co se těch a toho přístupu k těm základním věcem týče tak také vlastně omezený přístup, ale
stále trvalý přístup, například k lékům nebo nebo pohonným hmotám, ale opět a říkám, že vše odpovídá tomu, v jaké situaci
slavit se teď je Kyjev, potažmo celá Ukrajina nachází.

mluvčí 
Pokud.

mluvčí 
Se mluvil v těch posledních hodinách se některými Ukrajinci zůstává stále jejich silné přesvědčení a také odvaha bojovat za
svou zemi.

mluvčí 
Co se můžu týče, tak platí a samozřejmě všeobecná mobilizace tzn. že muži mezi 18 a až 60 lety nesmějí a kvůli tomu opustit
zemi mohou být povoláni k obraně vlasti, ale samozřejmě platí to, co jsme viděli nejenom tady v Kyjevě, ale také třeba na
západě ve Lvově i v dalších obcích mnoho mnoho lidí se přidává k tzv. teritoriální obraně a do různých dobrovolnických
uskupení jednotek vlastně ten moment, kdy ruská armáda ruské síly o se snaží promítat před městskými Kyjeva, tak v
samotném hlavním městě využívají všichni k tomu, aby ho lépe opevnili, aby se lépe připravili, nám umožní ruský vpád do
hlavního města vznikají tady a barikády přibývá kontrolních bodů a různých typů opevnění bariér, a to je věc, která tady
nepochybně v ulicích hlavního města je v podstatě na každém rohu vidět.

mluvčí 
Ty jižní Ukrajině s kameramanem Pavlem Němečkem. Jaké jsou vaše nejbližší plány na nejbližší hodiny budete zůstávat
prozatím v centru Kyjeva?

mluvčí 
Naše plány se odvíjejí od dané situace na daném místě v danou chvíli a i podle toho se bude řídit teda.

mluvčí 
Ti prozatím děkuji a přeje hlavně, abyste na sebe dávali pozor na Černohorský.

mluvčí 
Své služby pozastavují v Rusku další světové firmy.

mluvčí 
Včera to oznámili třeba Samsung oděvní řetězce z jara, puma nebo poskytovatel platebních služeb PayPal. Připojili se tak k
desítkám společností, včetně výrobců, aut, nábytku nebo technologií, a to včetně těch největších, jako jsou Apple Microsoft.

mluvčí 
Dlouhé zástupy lidí, kteří chtějí stihnout poslední nákup. Dnes už nábytek od této firmy v Rusku nekoupí. Zdá se to jako
drobnost, jenže stejně se zachovaly už desítky světových firem, které v zemi alespoň prozatím končí a že to drobnost není
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potvrzuje i Nekola, který žije v Moskvě.

mluvčí 
Tak věcné patří buď jasný, ale orgány Třinec, oni po něm chodit. Úplně mazec či možná vás a věř odpovídající.

mluvčí 
Už teď ale prý vidí, že se v některých obchodech tenčí zásoby a některé zboží nejde koupit vůbec.

mluvčí 
Nul jízda vlastně sladit to sladit cestu odnést, ať je to blázinec, neuznat vnímá vás ví o procento Fatka jít s ním moci si.

mluvčí 
Kromě ekonomických dopadů se teď ale hlavně bojí o sebe a své blízké.

mluvčí 
Tj. jestli jestli barů mimo Gazu úspor já si někdy totiž.

mluvčí 
Podobné obavy má i Anna i proto vystupuje jen anonymně a vedle stojící torzo tanku jako připomínka okupace
Československa teď působí ještě mrazivěji. V Česku žije už 11 let. V Rusku má ale celou svou rodinu. I na ní už finanční situace
dopadá.

mluvčí 
Začali hodně řešit vklady, které mají, protože samozřejmě jakoby se bojí jako že ti pro peníze vlastně nebudou mít stejnou
hodnotu, jakou mají teď už ani za týden.

mluvčí 
I oni prý vidí, že se každým dnem v obchodech přepisují ceny.

mluvčí 
Má teďko řekla jako, že sice ne už jsou někdy jakoby občas 20 % prostě jakoby vyšší nebo možná i víc.

mluvčí 
Její rodina už si tak prý uvědomuje, že cena za válku bude vysoká.

mluvčí 
Jsem původem z Ruska tak jako mám takové jakože pocit, že za to nějakým způsobem můžou, i když jsem nikdy nevolila. Teďko
tu vládu, která tam je to, co dělají prostě s tím nesouhlasím.

mluvčí 
Sama tak doufám, že tahle válka co nejdříve skončí, zbudou po ní jen podobné památníky. Anita Plasová a Jakub Musil, Česká
televize.

mluvčí 
Mezinárodní soudní dvůr už příští týden projedná žalobu, kterou podala Ukrajina. Rusko Kyjev žádá, aby soud okamžitě nařídil
přerušení vojenské operace. Rusko porušuje podle západních lídrů lidská práva v masovém měřítku.

mluvčí 
Agrese samotná už je teda strašně závažné porušení mezinárodního práva a že je to nejvyšší, je to zločin proti míru.

mluvčí 
Je potřeba to nějakým způsobem dokazovat nebo to, co vidím na to stačí?

mluvčí 
No, vždycky dobrý pro pozdější soudní řízení, aby si byly shromážděny důkazy na místě byli svědci, kteří to viděli, tak čas plyne
a vlastně ta.

Ta aktualita toho vidění bledne, takže vždycky dobře proto vítám, že se vlastně na místo odebírá hlavní prokurátor
Mezinárodního trestního soudu aspoň tak, jak já jsem to zaznamenala a že tam prostě udělá příslušné příslušné kroky, tak mě
potěšilo, že vlastně 39 zemí vlastně podalo podal ten podnět, aby, aby to šetření se otevřelo, aby se začalo. Poněvadž Rusko
není stranou tohoto soudu. Tento soud není soudem OSN.

mluvčí 
Paní doktorko, jak takového jednání bude probíhat, co to pondělí až předstoupí zástupci Ukrajiny a budou přednášet své
argumenty uvidíme?

mluvčí 
Uvidíme, ty zástupce, uvidíme, hlavně uslyšíme tu argumentaci, kterou budou dávat, ale ono to vždycky má písemnou část. Ta
jednání a potom teda ústní část, takže vlastně už byly vyměněny ty postoje akcí, řekněme, žalobě, vzájemně a doporučení
eventu některý soud potřeboval a teď se vlastně přikročilo k tý tý ústní části. Bude to určitě zajímavé, ale mně nebo já jsem
zvědavá, jestli soud přistoupí k tomu, že udělá nějaký prozatímní rozhodnutí, který může udělat, aby něco, aby se zastavil ten to
příšerné dění na Ukrajině. To by mě zajímalo, jestli jestli toto soud udělá a pak teda se čeká na vynesení konečného rozsudku,
který může jít za nějaký čas.

mluvčí 
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Ruské jednotky se podle britské vojenské rozvědky zaměřují na obydlené oblasti na Ukrajině. Jejich postup zpomaluje silný
ukrajinský odpor, který se soustřeďuje na zásobovací trasy Rusů. Téma teď podrobněji probereme s naším hostem na dálku
Emilem Aslanem politologem z katedry bezpečnostních.

mluvčí 
Studií institutu po letech politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezké dopoledne vám přeji.

mluvčí 
Zdravím Bruselu.

mluvčí 
Tak, prosím, možná otázka na úvod. My jsme dnes už informovali o tom, že a se mají vést znovu mírová jednání. Mezi.

mluvčí 
Ukrajinskou skupinou a ruskou skupinou. Jaká jsou vaše očekávání od těchto mírových jednání?

mluvčí 
Tak má očekáván s srovná. Je jasné, že.

Pohledávky ruské strany se sice oni upozorňovali díky velmi masivnímu a odborem otvorů v ukrajinské armády dobrovolníků.
Na druhou stranu je jasné, že je to něco tato adresa od té odepsáno osobně Vladimir Putin Vladimir Putin bude chtít co z
Afghánistánu, dokud nedosáhne aspoň nějaké. Musí říct významné části si úvodní pořad host, takže budeme zasvětí i nadále
budeme sítí snah ruské armády letectva obklíčený ustupuje získání pod kontrolou muž v krajských měst o kontrolu nad
jadernými elektrárnami. O zničení nebo kontrolu nad pražským hlasu pro a dále, takže je velmi nepravděpodobné, že by
jednání, která jsou budou konat či vedla míru.

mluvčí 
Ruská média dnes odvoláním na nejmenovaný zdroj napsala, že Ukrajina vyvíjí tzv. špinavou bombu s obsahem radioaktivního
plutonia. A neuvedla zdroj, který by poskytl tyto informace, co tzn. jak se to vykládat, je to další lze několika snah Ruska, jak
odůvodnit svou agresi před ruskými občany, nebo to jde chápat jako v širším kontextu jako zpráva do světa, kdy zkrátka Rusko
říká, že se v podstatě už nebude bát přistoupit k ničemu, protože to bude vydávat za tento argument.

mluvčí 
Ale to riziko, co kupuje. Každopádně nabral bych zvážněl ústup propagandu. Vzpomeňme si, že den nebo 2 dny před agresi
nejvýznamnější nejvyšší ruští představitelé zpochybňovali zprávy přicházely Spojených států západní země o tom, že Rusové
chystají invazi do krajiny, takže to platí tato premisa platí nadále, o co jste říkala, tak salonem postupné důvod k obavám řídil 8
soukromých staly.

S tím, že celou zodpovědnost, no, ano, zůstanu města vůbec snad názorný. Ukrajinci současné situaci měli za cíl poškodit
obranu. O poschodí jsou v potaz ničí úrodu.

mluvčí 
Také dnes, že se Vorel řekl šéf unijní diplomacie, že by Čína mohla být prostředníkem v jednáních mezi západními zeměmi
Ruskem. Je to podle vás dobrá volba vzhledem k úzkým vztahům Číny s Ruskem?

mluvčí 
Začíná s poměrně zvláštní pozici, protože na jednu stranu to, co se za moc nás roztátý významně angažuje, bude ukazovat na
jasném konfliktu. To pro ně úleva, jejíž cílům dostal Taj Wanu. Na druhou stranou Číňané.

Přece jenom mají takový to, co bývaly výstav úst samotnému nějakým sporným otázkám bude k tomu, že chtějí kontrolovat
vnímání loňský některé oblasti východního Ruska rozsudku musí za. Co se týče čínského osud chování, tak jakýkoliv způsob
chování jo?

Výhodné, posledně nás jsme výsledky snah, k čemu má v Ankaře zeleně v zemích způsob chovat vlastně vstřícnější jednání
mezi ukrajinským prezidentem ruským prezidentem, ale všechno se to se tu točí kolem toho, jestli Vladimir Putin bude chtít
ozbrojen stáhnout, aniž by dosáhl něčeho, co umožní uchovat si tvář zejména zejména doma samozřejmě vůči, a to, co jsem
momentálně neznalost plodí podobné zejména díky velmi masivnímu dlouhému Franců.

mluvčí 
Ještě mě zajímá váš názor na další jednání.

mluvčí 
Posledních hodin izraelský premiér navštívil a ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskvě. Telefonoval se s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským. A následně se setkal s německým kancléřem Olafem Šolcem. Co od tohoto kolečka
jednání očekávat, co by z toho mohl vzejít, pokud tedy něco?

mluvčí 
Na to jednání jsou spojená.

Takže těžko říci je konec, co se dalo očekávat. Hodně souvisí s tím dosáhli o třetí ze sebe. Lepší snahy zajistit mír mezi
Ukrajinou ruskou můžou ztroskotat odvádí Rusů norem udělali pozici toho, nakolik osobně jsem koupil pro ni.

Získat kontrolu tajnou. Co se týče konkrétně zralost jeho angažmá v tomto posudku pak on si říci, že Izrael má jsou litrů
nějakých slovních otázek, které se týká například jednání s Íránem či on se síly atd. takže Izrael je země, která nemá luxus, má
významný ty jo, možná svým důstojným stánku na porcování rozumí se japonská aliance. Měla česká politika v tomto ohledu
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velmi racionální a řeší otázky kulisy Ukrajina není otázka přežití pro židovský stát. Není to až tak úplně zásadní za nutnost, když
on stál v Izraeli, jsou Francouz vstupů na ten okno s schován v posledních nás je enormní. A Izrael budou chtít tenhle spor
nutnou rekonstrukci. Řeší spíše uslyší chovatele. Protože celou stranu maximálně možně možné míře, aby se už uškodit síla,
co vstoupila.

mluvčí 
Jako dít, jak hodnotíte dosavadní kroky Severoatlantické aliance?

mluvčí 
Tak pokud děsila svého loňského, já jsem jinou sošnou se tu co Ruska.

Co se do chápat to jasná, jenže slova jsou úskalí odřízl definice vysychání zejména své členy, tak vítá opatrnost toho postupu
na tu.

Přináší.

Svoje výsledky zejména s ohledem na to, že zbraňové systémy, které.

mluvčí 
Posílají.

mluvčí 
Členské země tento organizace na Ukrajinu. Jak se zdá, jsou to slušní pomáhají nějakým způsobem ocitla vinou včera Duslo
sloní víc než dosud on tam zejména jak se zdá.

mluvčí 
Asi.

mluvčí 
Aliančními singly takže a poroste na tuto je, ale ona asi nemůže být naopak významné jsou v rámci šálu uctí jeho hlavním cílem
NATO víme, co činů sejmutí, co s Ruskem čau mocnosti, jenže vítají je několik zajímavých snad nuancí. Velebí aliance mu
zvážit, by se týkaly většího zapojení. Slovenské aliance v tom konfliktu, které by ale nevyústilo v nějaký letní vojenský střet s
Ruskem, jsou to nějaké. Vám se soud ptali, sedanu ale.

Mám za to, že uctíme dojde, tak jsou tomu domu, tam se zajistila alespoň s touto činnost.

mluvčí 
Můžete, prosím uvést příklad.

mluvčí 
Týká se to například posledních zpráv no.

Daných včerejších.

8 člennou o tom, že by některé země středoevropské pozor členů NATO poskytli Ukrajincům Pavla.

Z hlediska letadla výměnou za 16.

Ale tady je zase klíčů otázkami výsad sálá z ústí, kde být tato letadla vozí řval jste vypozorovala východně polská, což
evidentně Vosová po něčem uvažování odmítá nebo na západní Ukrajině, což bylo trošku riskantní vzor pomůže. Pokud
nebudou zajištěno, půjčila nová Praha.

mluvčí 
No.

mluvčí 
V těchto oblastech tak Rusové.

Případ Japonsko ještě by mohli celkem stanou vůči, takže týká se to možnou napojení nebo možná parkující otce. U2 se z
členských zemí NATO, jak vítr mechanismus nastaven, tak by participace haló. Není to jenom to asi tímto logistice, co, prosím,
už extra.

mluvčí 
Není.

mluvčí 
Tak jednoduché jsou Nouza, ale místo snahy jsou.

mluvčí 
A věřme.

mluvčí 
Že podnikám řešil prací díky těmto snahám. Díky fotbalu dostane z členských zemí.

mluvčí 
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NATO.

mluvčí 
Budou co ale schopni v rámci most.

mluvčí 
Budeme určitě sledovat politolog Emil Aslan, děkuju vám.

mluvčí 
Děkuji za pozornost.

mluvčí 
A třetím dnem se velkokapacitního asistenčního centra na pražském Vyšehradě tvoří dlouhé fronty. V předchozích dnech v
nich čekali lidé i několik hodin. Podrobnosti z místa teď doplní Adéla Davidová. Adélo, zdravím tě, kolik lidí tam za včerejšek
odbavili?

mluvčí 
Pěkný den. Za včerejšek tu odbavili 3017 Ukrajinců, což je o 400 víc než v pátek pro 195 z nich provozovatelé centra zajistili
ubytování stále tak převažují ti, kteří si ho zařídili sami, no, protože, jak můžete vidět toto centrum, čili opravdu velkému zájmu a
tvoří se tu několikahodinová fronta tak, aby jsem mu trochu odlehčilo, tak část lidí hasiči převážejí k registraci do jiných krajů,
například do Královéhradeckého kraje, odkud ráno vyjel autobus, který tady v Praze vyzvedne část ukrajinských občanů. Za
včerejšek jich bylo takto převezeno do ostatních krajů 119. Většina lidí prchajících z války na ukryje na Ukrajině podle
ministerstva vnitra míří právě sem do Prahy nebo do Středočeského kraje, protože často mají své známé příbuzné pražské
pražským střediskem za několik dnů jeho fungování prošlo už víc než 8,5 tisíce uprchlíků z Ukrajiny. Původně toto asistenční
centrum fungovalo v pobočce Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Odtamtud se ale právě kvůli nedostačující
kapacitě přesunulo sem do Kongresového centra vedle tohoto centra fungují podobná zařízení ještě v Mladé Boleslavi a také v
Kutné Hoře. Od úterý by mělo začít asistenční centrum fungovat také v Příbrami, no a pražský primátor Zdeněk Hřib nevyloučil,
že další přibude i tady v hlavním městě.

mluvčí 
Byl z Prahy další vlak s pomocí pro Ukrajinu, tentokrát je podle ředitele organizace člověk tísni. Člověk v tísni Šimona Pánka
snaha dopravit materiál výrazně dál na východ od Kyjeva. Právě do něj by měl dorazit v pondělí. Pánek připomněl jedno z
opomíjených, ale důležitých témat pro prchající Ukrajince. Asi hygienu péči o děti.

mluvčí 
Je velmi náročná je velmi stresující. Dospělí to ještě nějak zvládnou, ale představme si to, že máme malé děti. Vlastně
nemůžeme se o ně po stránce hygieny normálně postarat, takže někdy to vypadá jako luxus, ale třeba jednorázové pleny jsou
v těchto výjimečných podmínkách pro rodiče malých dětí extrémně důležité vlastně dost přispívají k velkému nebo přece jenom
o něco menšímu stresu spojenému s dětmi v takových situací. My budeme nadále pokračovat v dodávkách základních potravin
ve velkém hygienických potřeb a víc víc na podpoře zdravotnických zařízení. V tom vlaku číslo 2, který je na cestě, doufejme,
že v pondělí nejpozději dorazí do Kyjeva, tak je základní vybavení, nikoliv léky, ale všechno to další vybavení zhruba pro 1000
trauma operací, protože čekáme, že Kyjev se stane místem, kde se bude intenzivně bojovat a nemocnice budou potřebovat mít
dostatek materiálu zvládat ty operace je to podle nějakého standartu světové zdravotnické organizace popsané po jednoduše
použitelné. Podobný systém, byť ne tak propracovaný, jako mají Lékaři bez hranic, takže to teplo na dálku upřímně řečeno,
nevyřešíme součástí dodávek jsou i spacáky, karimatky, deky, ale těch jinak, zdá se, začíná být poměrně dost přinejmenším na
západě země na východě. Nedostatek určitě bude, protože lidé se budou víc víc koncentrovat, jak poroste intenzita bojů, což
očekáváme, tak více lidí bude utíkat nejen ze země, ale i do bezpečnějších míst nebo se přesouvat po Ukrajiny ve třech zemích
jsme byli na té straně, která přijímala ty lidi, kteří přichází. A ta cesta často pak pokračuje směrem do Prahy, myslím, že oproti
nebo Prahy do Česka oproti těm prvním dnům, kdy byl poměrně chaos, tak bych řekl, že, že krizový štáb vláda a spolupracující
organizace dostávají velmi dobře pod kontrolu, byť přichází 8 10 000 lidí denně teď v těch vrcholových dnech a v našem
případě my máme programy sociální integrace v devíti krajích, tak vlastně kolegové kolegyně jsou součástí krizových štábů
těch krajských sítí, které pomáhají i tady v Česku, čili člověk tísni vlastně tam je na cestě a je i doma. Bereme to takže proto
jsme dostali tak velkou podporu, abychom se pokusili pomáhat všude. Vyhodnotili jsme si to takže přece jenom ta Polska
občanská společnost je velmi silná Polsko je velmi solidární. Probíhají sbírky má navíc zkušenost s vlnami uprchlíků na včetně
nedávné vlny v podstatě řízené tajnou službu běloruská Ruska, která byla, kde ti uprchlíci se staly jenom nějakým
instrumentem, velmi si s cynicky využití proti Evropě, takže na Slovensku, jak už jsem říkal, tam je to 20 našich kolegyň kolegů
ze slovenské organizace měly nějakou podporu od nás Moldavsku máme celý tým, který dlouhodobě dělá rozvojovou
spolupráci, teď pomáhají, co je čeká čekají, je čeká je jídlo, voda lidské slovo člověk, který je apatický možnost se poradit
vysvětlit, kde jsou registrační centra, jak pokračovat dál atd. oni ve chvíli, kdy překročí hranici, tak už vlastně se dostávají do
bezpečného světa, přesto jsou velmi vyčerpání.
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mluvčí 
Od začátku války na Ukrajině se v Česku zaregistrovalo 42 000 uprchlíků. Jen za včerejšek jich byly skoro 4000 jejich celkový
počet v tuzemsku je ale podle ministerstva vnitra vyšší. Šéf rezortu Vít Rakušan už v pátek mluvil o 50 tisících lidech. Podle
mezinárodní organizace pro migraci už Ukrajinu opustil zhruba 1,5 milionu lidí.

Přibývá Ukrajinců, kteří před válkou prchají do Polska. V sobotu odbavili polští pohraničníci necelých 130 000 lidí. To je víc než
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za kterýkoliv jiný den od počátku ruské invaze za posledních 11 dní přišlo do Polska Ukrajiny víc než 922 000 lidí. Malé
množství případů se na občany jiných zemí, kteří na Ukrajině žili před válkou. Přes polská letiště už se vrátili zpátky do vlasti
stovky obyvatel, Uzbekistánu Ázerbajdžánu Egypta.

Spojené státy a Polsko jednají o možnosti, že Varšava poskytne Ukrajině své stíhačky MiG 29 výměnou za americké stroje v 16.
Dodávky stíhacích letounů ze sovětské éry žádal Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinští piloti s nimi
umí létat Polsko se zároveň stalo vyřadit před případným předáním migů Ukrajině u nich musí dojít k vymontování systému na
tom.

Po celém Česku se konají další akce na podporu Ukrajiny. Například v kostele svaté Ludmily v Praze se odpoledne uskuteční
modlitby za Ukrajinu. Večer od šesti pak naváže mše. Ve fóru Karlín vystoupí od osmé večer na benefičním koncertě na 10
umělců. Vybrané peníze půjdou na sbírku pro ukrajinské děti. Do materiálních sbírek mohou dnes lidé přispět třeba v Přerově
Kladně nebo v Českých Budějovicích.

Po ruském raketovém útoku ve městě kosení severozápadně od Kyjeva zemřel 1 civilista 2 lidé utrpěli zranění ruské letectvo
také ráno bombardovalo blízký obruč. Obě města leží na severním přístupu k žito viru, kdy letecké údery včera poškodily tamní
továrnu na obrněná vozidla. Už dříve tam ruská armáda zcela zničila budovu školy, ale finanční oblast.

Bude pokračovat komentování vývoje vojenských operací na Ukrajině. V našem vysílání teď Pavel Macko generál poručík ve
výslužbě bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Já vám přeje ještě dobrý den. Dobrý den. Trend je zatím
tedy hodnotíte ten postup ruských sil, protože my tady informujeme samozřejmě těch zaměřených cílech o těch cílech, na které
ruská vojska útočí zároveň také ale samozřejmě nezapomínáme informovat o tom, jakým způsobem Ukrajina čelí těm útokům.
Ty informace se liší z obou stran, jak se v nich orientovat?

mluvčí 
Tak jsme typické voňavé Le to bude také, že okrem reálný fakt oběti Max a její interpretací faktů Danu bojujícími stranami a
zároveň bude těma aj záměrně vytvářené informací je tak hojné mnoho měst silná NASA lidi ve všech sférách viděl na zemi ve
vzduchu Mora, viď esa v podstatě z toho vesmírného projektu bylo za využívání těch trestů prostředky a Veď SA aj
kybernetickou prostory. Je to vojna doktora je a je můj úmysl drah budí. My samozřejmě na to pozor taky trochu rovinách v té
strategické rovině na straně Ruska procházel určité strategie zdvihali prvá strategie volá vlastně bez voják donutit západ
Ukrajiny rezignovat odradit a ruským podmínkám, to se neuskutečnilo. Následně Rusy vystoupili vojenství o práci, kterou snažili
prezentovat jako nějaký směr operace bezpečnost o práci chování. A rychlá rozhodnutí situaci změnit ukrajinskou vládu vlastně
ten narativ bouře i denacifikace White a demilitarizovat, to se taky straně podařilo a nepodal Usaina operační úrovni dosáhnout
úplně základní předpoklad, aby to rychle rozhodli, a to je vzdušnou nadvládu na vlastně tím pádem psa na taktické úrovni
dostali také rozzlobeného Moja mají velmi zuřit zůstal oni tě bude starosta daly v podstatě z celého Ruska to zdá se vojensko
druhou a rakety vojska spolu cvičili měst schopné dostatečně koordinovat ač tak, aby dokázali tvar velkého práci celé řady
integro BAE a zaujaly takovou. Pak taktiku, která je vlastně ta nátlaková tím, že jim docházejí postupně je trestné zbraně, tak
snažila působit komerčními prostory, kam náš stát tím pádem používané dělostřelectva lékařského dělostřelectva raketového
dělostřelectva, sutě známé raketomety dokonce až za kontroverzními stranami znovu používali aj raketometů uragán minimálně
psal o tom hovoří, že jich používali zastávaných oblasti, to jsou tak, jak je to ukázat tomu nic a kvůli podezření já, že použili
dokonce firmu americké rakety, minimálně žijeme v tom prý historek je zbraně Sue a je to v Brně rozum do trasy vyslat žádná
strategie a prezident Putin a jeho režim se ocitli v jakési pasti svoji nebo momentálně to vyzrál, že mají velmi vysoké straty a
děje ztráty samozřejmě čísla zrovna s rezervou, ale určitě nejsou malé. To vidíme z těch záběrů útoku na funguje a docházejí
jim a ještě nástroje trestného cíleně ty operací. Ukrajinci klad houževnatý odpor používají to, co se nazývá ekonomika sílí
jednoduchou oni oni nemají možnost, nemají udělal jsem zálohu svozem doma vždy mají tak tu strategickou operační výhodu,
že, že zabrání jakou rámcově já mají výhodu a jestli motivací oni brání svůj vlastní ty ruský vojáci nohy ani neviděl vlastně, proč
pásů, ani mě bolí do poslední chvíle o tom informovaný. Já jsem vlastně šokovaný tím houževnatým odporem a že dostali jsme
se také fázi konfliktu teorii velmi taky státnický nátlakový a je cíleně a tohle vidíme terasy obrázky, které poznáme, to je právě
dostat do toho až po těch velkých ztrátách. Je tam za prvé já jsem faktor poprvé na straně těch vojáků bez nich jsou tam vojáci
story, co mě zkusili 1 Szabó snažil dezertovat, dal mu vyhnout tomu bojů, ale potom také ty paniky zoufalosti Cyrila a početnou
doslova počet dosáhl. Jde.

mluvčí 
Pane Vacku, ano, já vás přeruším teď, abychom se třeba dostali k těm kapitolám jednotlivě, protože když se podíváme, jak už
na ty ztráty třeba právě té ruské strany, ale samozřejmě i té ukrajinské. Vy jste o tom hovořil, jak se v tomto ohledu dá, dejme
tomu, také posoudit, kdo opravdu má tu vojenskou převahu, protože jak je třeba možné, že se nedaří stále pod hranici
ukrajinský vzdušný prostor ze strany ruské armády. Vy už se to trošku naznačil.

mluvčí 
Já si myslím, že to spravili zásadní chybu, že podcenili to Lobo Ukrajinci, sice kvůli nakonec on to tak zrálo překvapený, že
pracanta velký, co plošný útok přišel, ale oni roste strany, to jsou ústavu, oni mají technologický, zvláště ty systémy
protivzdušné obrany, ale dokázal rychlost trestech v historii nepovedl Husa indickým zcela zničit ani všecky letadla, ani český
systém ty proti tak auto raketové ochrany zem vzduch, Mayů tělesné systémy je možno je účinné na ty bombardéry, které lidé
by si VO vysokých letových hladinách, ale účinné náklady na vrtulníkové letectvo tím pádem různě jako Rita svůj manévr a
druhé straně to bombardované vzduchu situacích, kdy Rusko nemá, využívala precizní nechci vidět snad v Sýrii. Oni sice mají
přesnější systém záměry nějaké palby, ale jsou to tzv. slepé. Já mohu bez gumy tzn. ty bomby u něj neviděl trestně travič na
vojenský Fiala proto vidíme to, že zde dochází k velké destrukci vždy mezd chaloupce, takže pro mě to je jasný signál, bohužel
nemají na vládu, u kterých je po tý Vojta měl, kterým se dalo tak masivně vyloďovací operaci a nějaké masivnější kombinované
útoky a do vnitrozemí Ukrajiny, tak se vlastně dali taky opatrný boj pomalu se posouvaly tyhle dělostřelectvo, aby se dostali do
toho pramen v kontaktu nebo zkrátka ta ukrajinská armáda domobrana Intelu, houževnatý odpor.

mluvčí 
Ukrajinský ministr dopravy žádá další dodávky zbraní od západu ten přístup do dávejte zbraně David vojenský materiál a my
budeme pokračovat vzdorování agresorovi hodnotíte, jak já ještě připomenu informaci, že Spojené státy a Polsko jednají o
možnosti, že Varšava poskytne Ukrajině své stíhačky MiG 29.
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mluvčí 
Já vlastně od konce prezident Zelenský opakovaně komunikovala poměrně tlaky na pilu, aby se zradila bezletová zóna
samozřejmě NATO odmítlo v tomto stadiu, protože nás by to znamenalo, měl zradit bezletovou zónu, ale ta krajina už v
konfliktech keď teď je tak tuto zónu rádi museli prostě Koke bytě bubliny ty ochrany posouvat postupně ty hranice stáváte
součástí konfliktu. Dostáváte se doprava střetu s ruskými vojska. Je to teoretická možnost, že by to dokázal zradit aplikovat
OSN nebo ten, že tam já se ustanovení Charty OSN čl. 41 hovory jo, embargo práci jako o různých blokádách ekonomických
sankcí, jak ale zcela na 42 hovoří, že mohl za použití vojenská síla Primera na novém problém je stále tím, že Rusko je stále
člennou bezpečnostní rady až za tyto okolnosti Polsko má stíhačky, které zcela tak Radič, buď to musí vyrobit, je to veliká na
operaci. Já ale tím, že Ukrajina stále má ještě letí faktory, vás na ty stíhačky nepotvrdil něco sofistikované těch a že má nějakou
základnu protivzdušnou obranu volby to výrazným posílením těchto ukrajinských sil. Uvidíme, jestli se to podaří realizovat
rychleji obec a těch dodávky zbraní mají význam tu je možno to trochu chyba, že o tom prvním projevem Putina ke uznal
republiky odštěpenecké bylo zřejmé, že trasa připravit možné, že ale začal trošku story mobilizovat nebo terasu mobilizují občas
vojny. Na západ nemohl dávat, nechce dávat ty dodávky zbraní a v tom období mezi 2 1014 a tímto roku hlavně létáme zbraně
nebo stále to bylo vnímáno jako chvíli na ně nějak Al Gore Lindou nějak prostě do toho konfliktu, ale realita tak, že mi ustál
konflikt jsme jednoduchou tenkou lituje ta krajina dráhy v podstatě hrozí existence na mina hrozba lovu s eliminací té krajiny
jako taky naše povinnosti jim pomoct. Dodávky určitě moc vyhnul morálku a toto letectvo by bylo jako úplně Špička těch dodává
klubu by to opic změnil poměr sil. Každou případě by se chtěl povídat vždyť dodávky cíl, a to a mámu tých prostě je autorem by
podporu těch ukrajinských cigareta nebo jelen různé zbraně jsou mimo režim důležité lobboval ukrajinská armáda je vůbec
porazil na momentálně tam statická situaci minimálně na ty praktické úrovni dokáže protiútoky, ale časům samo dostat do toho
s touto materiál pomoc by mohla na ty vyšší operace na úrovni pracovní doby nějaké protiútoky, čehož mohlo by je a je možno
změnu poměru sil, ať mi možná mohlo je aj nějakej veřejnej chotě negociovat.

Případné zastavení palby a nějaké úrovně konfliktu.

mluvčí 
Panská zatím. Poděkuju. Děkuju, že jste součástí našeho vysílání zpravodajské čtyřiadvacítce, zdravím do Bratislavy a přeji
pokud možno nějak.

mluvčí 
Batista.

mluvčí 
Budeme pokračovat Jiří Dittrich. Zdravotnický záchranář ředitel pro kontrolu a řízení provozu záchranné služby asociace
samaritánů České republiky oblasti Praha západ je naším dalším hostem. I vám přeji dobrý den.

mluvčí 
Vám do Studia 2 Česká republika.

mluvčí 
A prosím popište nám, jaké prožíváte chvíle, jakou za sebou máte noc?

mluvčí 
Tak byla pro nás poměrně klidná a musím říct, že v místech, kde jsme se pohybovali, nedocházelo k žádným ozbrojeným
střetům ani konfliktům. Co jsme však zaznamenali, byla vyšší obsazenost hotelů na cestě směrem od zpěváka hranicím
evropských států. Bylo to samozřejmě při srovnáno tím, že vlastně ten jev a ta oblast Kyjeva začíná být čím dál více opuštěna,
tak asi v tomto smyslu šel jsme zaznamenali jinou komplikaci během našeho cestování, ale co se bojů o nebo vyhrocených
situací v rámci naší cesty s tím jsme se setkali.

mluvčí 
Také třeba překážky právě musejí lidé překonávat na té cestě z kyjevské oblasti směrem na západ s tím sám máte zkušenosti?

mluvčí 
Tak mezi jednoznačně překážky to patří to, že vlastně jak ruská, tak ukrajinská armáda zneškodnila, jak víme, ostatně, co médií
celého světa několik infrastrukturních komunikací, zejména se jedná o železniční přejezdy mosty, nicméně ty objízdné trasy ta
Ukrajina velmi poměrně intenzivně obnovuje takovou obecnou komplikací, kterou se setkáváme, možná to nelze považovat za
komplikaci způsob bezpečnostní opatření. Tu samozřejmě přísné kontroly sporu mezi městy.

mluvčí 
A ty se zaměřují konkrétně, na co ty kontroly buďte klidně konkrétnější?

mluvčí 
Tak, co se týče kontrol cizích státních příslušníků, jako jsme pro Ukrajince. My jsou to samozřejmě veškerá potřebná povolení.
Já jsem včera vstupují říkal, my jsme museli absolvovat několik bezpečnostních prověrek vždycky na vojenském úřadě nebo v
nemocnici umístěné v kasárnách. Co se týče těch kontrol veškerých vozidel a osob, tak jsou to kontroly dokladů a prohlížím
samozřejmě z bezpečnostních důvodů vozidla. To samozřejmě nevnímá ani naše zdravotnická vozidla, kdy nám prohlížejí
opravdu podvozky vozidel při vjezdu do objektů a na těch silnicích se prohlíží prostor těch sanitek běžných vozidel, zda
nepřeváží nějaký mocný materiál nebo osoby.

mluvčí 
S čím vším vy konkrétně na Ukrajině pomáháte, kolik máte třeba kolegů na spolupráci k dispozici?

mluvčí 
Tak náš hlavní koordinační tým je složen ze dvou zdravotnických záchranářů a vedoucího lékaře pana doktora pražská, který
jezer organizátorem celé lékařské stránky naší české strany. Ta smlouva a proč se nás práce spočívá v tom, že vlastně my
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doplňujeme ty složky třeba nestíhají nebo pán jazykové barikády občany atd. je zde menší jazyková vybavenost. Převládá tady
samozřejmě ukrajinština ruština, takže samozřejmě člověk znalý a světu. A náš pan doktor samozřejmě provádí to tlumočení v
případě vyšetřování nebo koordinace vyšetřovacích procesu.

mluvčí 
Řekněte mi, prosím, pokud máte tedy samozřejmě zkušenosti s tím, o čem teď hovoří často Ukrajinci. Přece jenom ten čas
ubíhá poměrně rychle, ale naděje na konec války tady zatím stále není nebo tak alespoň vypadá.

mluvčí 
Já musím říct, že na Ukrajincích je poměrně dnes vidět nadšení po zveřejnění a informací o tom, že ukrajinská armáda provedla
útoky na vzdušnou obranu Ruska tzn. ta pozitivnější jich míval host ve veřejnosti. Tady je velmi znát. Co, co se týče, co se týče
celkové situace, jsme se setkali samozřejmě se strachem logicky obrovská obezřetnost a všichni musím říct velmi respektují
bezpečnostní opatření a ta nařízení cukr vlády v rámci přípravy na vyhrocenější situaci v rámci tohoto bojového nebo
válečného stavu.

mluvčí 
Jaké máte vy, konkrétně možnosti chránit sami sebe před nebezpečím, které může být dost nevyzpytatelné, jak dlouho máte v
plánu na Ukrajině zůstat?

mluvčí 
Tak my jsme chráněni především tím, co vidíte tzn. my máme Reflex nos reflexní bezpečnostní prvky v rámci zásahu Ves v
podmínkách. Já už jsem to ale včera v případě toho, že bysme byli nasazení v místě nějakého bojového konfliktu. Jsme
domluvení, že na to místo pojedeme balistických chráním tak ukrajinské armády, případně ta ukrajinská armáda nebo jejich
zdravotní služba nám toho pacienta přiveze do takzvaně bezpečného prostoru. Naše vybavení, které si s sebou vezeme, nás
chrání méně při zásazích třeba ve ztížených podmínkách tzn. máme nějaké plné her i v rámci práce třeba ve střeženém
prostoru máme větší počet svítilen a máme samozřejmě nějaké takticko technické vybavení v rámci třeba zásob ve zhorší
smete zhoršených meteorologických podmínkách balistických v tuto chvíli chránit nejsme.

Tak samozřejmě dostaneme tyto prostředky u brněnských kolegů.

mluvčí 
Pane Fridrichu, já vám děkuju. Za váš vstup pro zpravodajskou čtyřiadvacítku přeji, pokud možno klidný den.

mluvčí 
Jenom jsem se s vámi přímo štěstí.

mluvčí 
Vám.

Večer odjel z Prahy další vlak s pomocí pro Ukrajinu, tentokrát je podle ředitele organizace člověk tísni Šimona Pánka. Snaha
dopravit materiál výrazně dál na východ od Kyjeva. Právě do něj by měl dorazit v pondělí pán připomněl jedno z opomíjených,
ale důležitých témat pro prchající Ukrajince, a sice hygienu péči o děti.

mluvčí 
Je velmi náročná je velmi stresující. Dospělí to ještě nějak zvládnou, ale představme si to, že máme malé děti. Vlastně
nemůžeme se o ně po stránce hygieny normálně postarat, takže někdy to vypadá jako luxus, ale třeba jednorázové pleny jsou
v těchto výjimečných podmínkách pro rodiče malých dětí. Extrémně důležité vlastně dost přispívají k velkému nebo přece jenom
o něco menšímu stresu spojenému s dětmi v takových situací. My budeme nadále pokračovat v dodávkách základních potravin
ve velkém hygienických potřeb a víc víc na podpoře zdravotnických zařízení v tom vlaku číslo 2, který je na cestě, doufejme, že
v pondělí nejpozději dorazí do Kyjeva, tak je základní vybavení, nikoliv léky, ale všechno to další vybavení zhruba pro 1000
trauma operací, protože čekáme, že Kyjev se stane místem, kde se bude intenzivně bojovat a nemocnice budou potřebovat mít
dostatek materiálu zvládat ty operace. Je to podle nějakého standartu světové zdravotnické organizace popsané po jednoduše
použitelné podobný systém, byť ne tak propracovaný, jako mají Lékaři bez hranic, takže to teplo na dálku upřímně řečeno,
nevyřešíme součástí dodávek jsou i spacáky, karimatky, deky, ale těch jinak, zdá se, začíná být poměrně dost přinejmenším na
západě země na východě. Nedostatek určitě bude, protože lidé se budou víc víc koncentrovat, jak poroste intenzita bojů, což
očekáváme, tak více lidí bude utíkat nejen ze země, ale i do bezpečnějších míst nebo se přesouvat po Ukrajině ve třech zemích
jsme byli na té straně, která přijímala ty lidi, kteří přichází. A ta cesta často pak pokračuje směrem do Prahy, myslím, že oproti
nebo Prahy do Česka oproti těm prvním dnům, kdy byl poměrně chaos, tak bych řekl, že, že krizový štáb vláda a spolupracující
organizace dostávají velmi dobře pod kontrolu, byť přichází 8 10 000 lidí denně teď v těch vrcholových dnech a v našem
případě my máme programy sociální integrace v devíti krajích, tak vlastně kolegové kolegyně jsou součástí krizových štábů
těch krajských sítí, které pomáhají i tady v Česku, čili člověk tísni vlastně tam je na cestě a je i doma. Bereme to tak, že proto
jsme dostali tak velkou podporu, abychom se pokusili pomáhat všude. Vyhodnotili jsme si to takže přece jenom ta Polska
občanská společnost je velmi silná Polsko je velmi solidární. Probíhají sbírky má navíc zkušenost s vlnami uprchlíků na včetně
nedávné vlny v podstatě zřízené tajnou službu Běloruska Ruska, která byla, kde ti uprchlíci se staly jenom nějakým
instrumentem, velmi si s cynicky využití proti Evropě, takže na Slovensku, jak už jsem říkal, tam je to 20 našich kolegyň kolegů
ze slovenské organizace měly nějakou podporu od nás Moldavsku máme celý tým, který dlouhodobě dělá rozvojovou
spolupráci, teď pomáhají, co je čeká čekají, je čeká jídlo, voda lidské slovo člověk, který je empatický, možnost se poradit
vysvětlit, kde jsou registrační centra, jak pokračovat dál atd. oni ve chvíli, kdy překročí hranici, tak už vlastně se dostávají do
bezpečného světa, přesto jsou velmi vyčerpání, to nakonec vidíme v Česku vyčerpání, ale Šťastný bych řekl, zní to i od lidí,
kteří chodí na hlavní nádraží a do toho pražského centra, které teď město spolu s dalšími otevřelo v Kongresovém centru a zdá
se, že to docela běžně na té přijímající straně.

mluvčí 
Izraelský premiér Naftali Bennett včera jednala s Vladimirem Putinem poté telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem
Zelenským a setkal se i tak s německým kancléřem Olafem Šolcem Bennett zdůrazňuje silné vazby, které spojují Izrael s
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Moskvou i s Kyjevem. Izrael se proto nabídla jako prostředník jednání a tohle téma probereme v následujících minutách. Irena
Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v našem vysílání.
Děkujeme za to. Dobrý den vám.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak tedy návštěva izraelského premiéra Naftali Bennetta u ruského prezidenta Vladimíra Putina, o čem hovořily pochopitelně,
konkrétně nemůžeme vidět, ale co má znamenat tahle pozice izraelského premiéra, který se tedy dostal nás první oficiální
návštěvu u Putina v době války?

mluvčí 
Tak mi jednu stranu víme, že Izrael byl kritizován za to, že po ruské invazi na Ukrajinu nezaujal jasnější kritické stanovisko vůči
Moskvě. Izrael byl do určité míry míry vyhýbavý sice projevil sympatie s Ukrajinou, ale ale neodsoudil kategoricky ten ruský krok
a vlastně nastaly Bennett říkal, že si chce zachovat pozici uprostřed, aby byl případně schopen vlastně vyjednávat ještě před
návštěvou Moskvy mluvil s oběma politiky, jak se s loňským, tak s Putinem, takže jakoby si tu svoji pozici připravoval, takže to
vlastně asi umožnilo to, že opravdu byl schopen do té Moskvy odjet.

mluvčí 
Právě, že se celkový izraelský přístup hodnotí jako zdrženlivý nebo opatrnický. Ozývá se tahle kritika i v samotném Izraeli nebo
si myslíte, že právě tenhle postup Izraele bude mít i větší podporu veřejnosti?

mluvčí 
Ta kritika je veliká a ta kritika je nejen ze strany Izraelců, z nichž mnozí mají své kořeny na Ukrajině v Rusku a na současná
válka s jejich výrazně osobně dotýká, protože na obou stranách mají rodiny. A oni mají přijít přístup k informacím. Tzn. ví, co se
tam děje a kritizují izraelskou vládu a jsi cítíme tu kritiku ze strany izraelských intelektuálů novinářů, že prostě Izrael měl v tomto
momentě zaujmout mnohem jasnější morální postoj. Na druhou stranu prostě víme, že Izrael je velmi malý stát, který má své
zájmy v regionu a prostě potřebuje mít relativně solidní vztahy s Moskvou, a protože Moskva kontroluje vzdušný prostor na
Sýrii, kde Izrael potřebuje operovat, takže zaznívají tam i ty realističtější hlasy, ale určitě to téma, které opravdu se v Izraeli
diskutuje a velmi emotivně diskutuje.

mluvčí 
Ano, vazby Izrael na Rusko, ale i Ukrajinu jsou silné, v jakých všech polohách?

mluvčí 
Tak především v těch lidských, protože víc jak 1 000 000 Izraelců právě pochází z Ruska a z Ukrajiny a opravdu mnozí Izraelci
mají na obou místech prostě své rodiny. Znají tam znají ta města, která jsou bombardována, takže to pro ně velmi osobní. Jsou
tam velmi silné ekonomické vazby, protože mnoho Izraelců nebo Židů obchoduje mezi oběma zeměmi, takže to také hraje roli
samozřejmě kulturní, protože ty Židé, kteří přišli do Izraele Ruska Ukrajiny si zachovávají jazyk, zachovávají si prostě tu silnou
kulturní identitu ruskou, takže prostě těch těch vazeb je mnoho a v neposlední řadě samozřejmě vztahy politické, protože Izrael
má má velmi intenzivní vztahy s Moskvou i Ukrajinu.

mluvčí 
Jak se vůbec profiluje ve své politické kariéře premiér Naftali Bennett, co si od jeho snah třeba slibovat?

mluvčí 
Tak on je politik, který nemá své kořeny v Rusku, už také proto si bere na jednání s ruskými představiteli. Tlumočníky, ale
nehody si obyčejné tlumočníky bere si politiky, kteří právě mají kořeny v té oblasti právě do Moskvy s ním odjel ministr pro
rozvoj šéf alky, který sám je z Ukrajiny, takže díky tomu si myslím, opravdu chápe tu situaci nebo může se zjistit vlastně, jak jaká
ta situace na místě, protože zrovna obrovské množství odborníků, kteří tomu regionu rozumí, co bych ještě zmínila je, že
vlastně dostali Bennett dal dohromady velmi nepravděpodobnou koalici v Izraeli to možná dává jistou naději, že je schopen
vyjednávat, že je schopen a prostě jaksi Sabo válce mezi mezi různými stranami, které se zdánlivě nejsou schopny dohodnout,
ale na druhou stranu je třeba zmínit, že pro Naftali Bennetta, je to naprosto nová role, protože on nikdy nebyl takto důležité
diplomatické pozici. Je to politik, který až dosud byl spíše opravdu regionální, řekl bych izraelský bez velkého mezinárodního
přesahu, takže uvidíme, uvidíme, jak v té roli uspěje a jestli vlastně vůbec má Izrael šanci, aby se dostal do nějaké důležitější
role, protože zatím to bylo pouze první 1 schůzka.

mluvčí 
Já vám děkuju za váš komentář pro naše zpravodajství. Na shledanou.

mluvčí 
Já děkuju za pozvání.

Zbraně, zbraně, zbraně URL
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Na Ukrajině se schyluje k městské válce, Západ mění strategii a chystá se na střet s Ruskem

Ctěl bych se vám ze všeho nejdříve omluvit. Jak sami víte, okolnosti, za kterých se shledáváme, nejsou úplně normální. Až do
konce jsme nevěřili tomu, že skutečně vstoupíme na ukrajinské území,“ řekl minulý týden v Kyjevě na tiskové konferenci
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přítomným zástupcům ukrajinských médií jeden ze zajatých ruských velitelů podplukovník Dmitrij Astachov. Ruský vládce
Vladimir Putin chtěl rychle porazit Ukrajinu a zmocnit se jí. A jedním z možných vysvětlení neúspěchu je i to, že část z 200 tisíc
ruských vojáků měsíce soustředěných v Rusku a Bělorusku u ukrajinské hranice do poslední chvíle nevěděla, že budou
zapojeni do invaze. Na skutečný boj nebyli připraveni, jejich morálka je proto nízká, a s tím jak přibývali mrtví, začaly se na
ruské straně množit sabotáže vojenské techniky. Někteří vojáci vyvrtávali díry do nádrží, aby nedojeli na frontu.

Bojovou morálku podle amerických a britských tajných služeb podvrací i špatné zásobování: chybí nafta, jídlo i voda. Také
proto se měly zastavit mnohakilometrové kolony ruské vojenské techniky přesouvající se ke Kyjevu. „Množí se zmatky a přibývá
dokladů o opouštění bojových vozidel. U Rusů se začínají ukazovat slabiny – slabý trénink, stále vysoký podíl branců,
nedostatečná logistika,“ vysvětluje diplomat a analytik think tanku Evropské hodnoty Martin Svárovský. Ruská auta také často
podle zdrojů z místa nemůžou jet dál, nemají na čem, v Rusku nebyla pravidelně přeparkovávána a zpuchřely jim pneumatiky.

Materiální převaha, kterou Rusko proti Ukrajině má, se i kvůli nedostatkům v logistice zatím neproměnila v rychlé vítězství. Na
vině je však podle vojenských expertů zvláště fakt, že se ruská armáda zatím neřídila svou typickou strategií: ve větší míře
nebyly použity stíhačky ani námořnictvo. „Zatím to není ta válka, na kterou jsou ruští vojáci cvičeni,“ řekl v rozhovoru s
bezpečnostním webem War on the Rocks Michael Kofman, americký specialista na ruskou armádu a rodák z Kyjeva. Zvolená
strategie podle něj vycházela z mylného předpokladu, že ukrajinská vláda brzy zkolabuje. Putin se snažil válku utajit před
ruským obyvatelstvem a věřil, že se případným rychlým, nekrvavým úspěchem vyhne zcela zničujícím sankcím Západu. Použití
silných stránek ruské armády by vedlo k masakrům civilistů a znemožnilo jeho politický cíl: pacifikaci Ukrajiny, dosazení
proruské vlády, trvalé svázání s Ruskem. „Obávám se, že se teď ruská armáda přizpůsobí a začne bojovat tu válku, kterou umí.
Brutální, se spoustou zkázy ve městech,“ řekl Kofman. „A jestli se to stane, tak to bude úplně jiná válka než dosud.“

Taktika, kterou Rusové umějí. (Budovy poškozené ruským raketovým a dělostřeleckým ostřelováním, Borodjanka, 2. března
2022) • Autor: Profimedia

Ruská strategie se koncem minulého týdne skutečně začala měnit: množilo se ostřelování civilních cílů, řada měst byla pod
každodenní palbou raket. Vojenští experti mluví o tom, že tato hrubá síla má nyní přispět k demoralizaci obyvatelstva a
postupnému podmanění Ukrajiny. „Bylo by nebezpečné dělat z prvního týdne nějaké závěry o slabosti ruské armády. Můžeme
nakonec vidět opakování scénáře z války v Čečensku a bojů o město Groznyj z devadesátých let, kdy i Rusko také nejprve
poslalo méně vycvičené vojáky či brance, poté ale začalo civilisty terorizovat středověce brutálními metodami a z města udělalo
hromadu trosek. Podobný scénář Rusko použilo i v Sýrii,“ říká Respektu Keir Giles z britského think tanku Chatham House.

Jak ale všichni přiznávají, vzhledem k uzavřenosti kremelského režimu zůstane debata o stavu Putinovy mysli vždy v rovině
spekulací, což může být také součástí výhrůžného postoje Ruska. Významnou složkou jaderné hrozby je schopnost přesvědčit
protivníka, že výhrůžka je myšlena vážně a že nejvyšší velitel je skutečně ochoten jaderné zbraně použít. Rusko přitom může
vyhrožovat nejenom reálným velkým útokem, ale ke stupňování tlaku by mohlo například demonstrativně odpálit menší bombu
někde nad neobydleným územím například v pláních mezi Běloruskem a Ukrajinou. Nebo použít tzv. taktické jaderné zbraně,
které mají menší výbušnou sílu, ale pořád jde o jaderné zbraně.

Samotné rozhodnutí, zda jaderné zbraně mají být použity, či nikoli, leží jedině v Putinových rukou, nicméně k jejich reálnému
odpálení potřebuje ještě dva další lidi. „K tomu, aby byly zbraně použity, je potřeba, aby klíčkem otočili kromě Putina ještě
ministr obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Gerasimov,“ vysvětluje ruský bezpečnostní expert a dříve také profesor v
Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů Jurij Fjodorov, jak se o atomové proceduře mluví v ruských intelektuálních
kruzích – přesné postupy však veřejnost samozřejmě nezná.

… staré těžkotonážní myšlení. (Zleva ruský ministr obrany Šojgu, prezident Putin, náčelník generálního štábu Gerasimov) •
Autor: Profimedia

Ruská jaderná doktrína, dokument, který rozvádí strategii země pro případný jaderný útok, specifikuje několik situací, v nichž
by bylo Rusko ochotné jaderné zbraně použít. Oficiálně se vždy jedná o obranné důvody, tedy o situace, kdy se Rusko ocitne v
ohrožení a musí – nebo „musí“ – se bránit. Mezi ně patří například situace, kdy by na Rusko někdo útočil jadernými zbraněmi
nebo kdy by útok cizí mocnosti ohrozil možnosti Ruska použít jaderné zbraně nebo pokud by byla „ohrožena samotná existence
ruského státu“. Obzvláště tento poslední bod ruské jaderné doktríny lze interpretovat velmi široce. „Nejde vyloučit, že formulace
o ohrožení existence ruského státu může být vztažena i na ekonomiku a na ohrožení ruského státu ekonomickými sankcemi,“
říká Fjodorov.

V ukrajinské válce jsme pravděpodobně svědky velmi „pružného“ využívání jaderné hrozby. Putin ve svém projevu těsně před
zahájením invaze v podstatě (i když zároveň vágně) předem identifikoval prostor ruských zájmů, tedy Ukrajinu, a rozprostřel
ruský „obranný“ jaderný deštník i nad ní. Každý, kdo naruší ruskou vojenskou operaci na Ukrajině – tedy na území cizího
suverénního státu –, může, aspoň podle Putinových temných výroků, počítat s jadernou odvetou. Jako by již Ukrajina byla de
facto ruským územím.

Nejistota ohledně toho, kdy by bylo Rusko připravené své jaderné zbraně použít, je součástí širšího trendu, kdy v posledních
letech dochází k erozi mezinárodních pravidel pro to, jak s jadernými zbraněmi nakládat. Jak Spojené státy, tak Rusko
vypověděly či neprodloužily hned několik smluv, které regulovaly, jak mohou jaderné zbraně používat, a i kvůli tomu je podle
expertů dnešní situace nepřehledná. Že Rusko není spokojené se současným strategickým rozložením sil, ukázaly i požadavky
Moskvy z konce loňského roku: kromě neutrality Ukrajiny tehdy totiž Rusko požadovalo i stažení aliančních jednotek z východní
Evropy. Tento požadavek cílil mimo jiné také na dvě protiraketové základny NATO v Polsku a Rumunsku, které jsou Moskvě
dlouhodobě trnem v oku. Podle Spojených států mají za cíl zlikvidovat případné jaderné rakety z Íránu, Rusko je ovšem vnímá
jako namířené proti sobě a obviňuje USA, že jejich stavbou porušily jeden z hlavních principů, kterým se obě jaderné velmoci
od sedmdesátých let řídily. Díky tehdy uzavřené smlouvě obě země výrazně omezily svoji protiraketovou obranu, čímž ale
paradoxně snížily chuť na sebe jadernými zbraněmi útočit – každá strana totiž věděla, že pokud by k útoku sáhla, protivník jí to
může snadno oplatit.

Moskva viní USA nejen z toho, že tuto vzájemnou rovnováhu narušily, když v roce 2001 vypověděly dohodu o omezení systému
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antibalistických raket, ale i z toho, že obranné rakety na základnách mohou snadno přeměnit v útočné a napadnout jimi Rusko.
„Technologicky není úplně vyloučené, že by na základny šly umístit i útočné rakety, ale NATO deklarovalo, že tento záměr
nemá. Co se týče druhé ruské obavy, tak ani jedna ze základen nyní reálně nemůže narušit ruskou schopnost zaútočit na
Evropu, pokud by Rusko chtělo,“ říká český expert v oboru jaderných zbraní Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  s tím, že jsou na nich umístěné protiraketové střely, jež jsou schopné efektivně zneškodnit pouze rakety
kratšího a středního doletu. Rusko přitom disponuje velkým množstvím mezikontinentálních balistických raket. Protiraketová
obrana podle Smetany navíc ještě nefunguje tak dobře, jak by si Spojené státy přály. „V ideálním scénáři je její úspěšnost
kolem 50 procent. I protiraketová obrana, jakou mají USA rozmístěnou u sebe doma, by možná zvládla při troše štěstí zachytit
několik severokorejských raket, ale na rozsáhlejší ruský útok by nestačila,“ vysvětluje.

Nové těžkotonážní zbraně… (Ruské mezikontinentální balistické střely RS-28 Sarmat, 19. července 2018) • Autor: Profimedia

Pravdou tak zůstává, že Rusko na Západ útočit může, pokud by chtělo, zároveň je však takový scénář podle všech analytiků
stále velmi nepravděpodobný – na rozdíl od útoku na Ukrajinu by totiž šlo o napadení Aliance taktéž disponující jadernými
zbraněmi, která by Rusku útok byla schopná vrátit. Spojené státy zatím v reakci na Putinovy hrozby volí snahu o uklidnění
situace a dávají najevo, že o jaderný střet nemají zájem. Po Putinově prohlášení o uvedení ruských jaderných sil do
pohotovosti reagovala americká administrativa oznámením, že USA na žádný vyšší stupeň připravenosti přeřadit nehodlají.
Minulý čtvrtek také Spojené státy zrušily naplánovaný test mezikontinentální balistické střely, aby „zabránily tomu, že si ho
někdo špatně vyloží“.

Obavy z možnosti eskalace situace stojí také za tím, že Západ – aspoň prozatím – nereaguje na zmíněné ukrajinské volání po
vytvoření bezletové zóny nad bránící se zemí, v rámci které by NATO s požehnáním ukrajinské vlády mohlo sestřelovat
všechna letadla, jež by do ukrajinského vzdušného prostoru vstoupila, a to včetně těch ruských. „Není to lehká volba, ale
snaha vyhnout se jaderné eskalaci není zbabělost, nýbrž něco, co supervelmoci praktikují desetiletí, protože se nechtějí dostat
do této situace,“ říká Michal Smetana. To ale neznamená, že k přímé vojenské konfrontaci, včetně hrozby jaderného konfliktu,
nakonec nedojde.
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mluvčí 
Těch nově příchod o azyl tzn. je toho patrné, že počítají s tím, že se budou vracet zpátky domů. Zároveň pomáháme těm
nárazníkovým zemím finančně velice zásadně Frontex je připraven nabídnout 2,5 tisíce lidí ke zvládání toho velkého počtu lidí.
Je ovšem pravda, že větší problémy, které se jeví teď na hranici, jsou na té straně ukrajinské, kam taky posíláme masivní
pomoc, ať už kapacitami, tak materiálem zdravotním materiálem potravinami, tak i lidskou pomocí.

mluvčí 
Ona se plní česká uprchlická centra vláda česká vláda kvůli efektivnější pomoci ukrajinským uprchlíkům vyhlásila v pátek
nouzový stav denně přichází do České republice v průměru 5000 ukrajinských běženců. Před zhruba měsícem to bylo úhrnné
číslo za celý měsíc celkem nahlášených lidí prchajících před ruskou okupací. Podle ministra vnitra přes 38 000 Vít Rakušan ale
už v pátek řekl médiím, že podle odhadů v Česku přes 50 000 běženců z Ukrajiny. Pane ministře, Lipavský, jak silnou tu
uprchlickou vlnu čekáte vy, když Evropská komise zatím mluví o osmi milionech běženců jako o tom nejčernějším scénáři
potvrdila paní eurokomisařka.

mluvčí 
Než se dostanu odpovědi na vaši otázku, tak já bych chtěl připojit k tomu po poděkování české společnosti, které zmínila paní
komisařka Jourová. A je to opravdu úžasné vidět, že tu vlnu solidarity, jak se lidé zapojují, chtějí pomáhat. To je o té opravdu
důležité zmínit, co se týče toho odhadu, tak ten je v tuto chvíli postaven, řekněme, na té situaci, kterou my vidíme na těch
číslech, která zažíváme, která vidíme každým dnem a může se to proměňovat. Vláda k tomu přistupuje velmi flexibilně a
samozřejmě dneska máme ten odhad až 8 000 000 z celé Ukrajiny a vidíme, kudy, kudy ty proudy jdou. A i proto vlastně vláda
přijala opatření, jaká přijala, abysme byli schopni velice operativně na úrovni krajů, navyšovat kapacity a v uvozovkách se s tím
poprat.

mluvčí 
Máte představu, kdybyste požádali Evropskou komisi, když Věra Jourová na tady zmiňoval Polsko, že Evropská komise oslovila
Polsko, jestli nechce pomoci s tou migrační vlnou, protože do Polska směřuje až polovina běženců z Ukrajiny, tak jaká by byla
ta hranice, jaké by bylo to číslo, kdyby Česká republika požádala komisi o spolupráci?

mluvčí 
Já se přiznám, že takovéhle číslo v tuto chvíli nemám, nicméně určitě existuje nějaká míra míra míra, zda je a jeto všech vše
velmi čerstvé v pondělí začal zasedat ten ústřední krizový štáb, který se těmto otázkám byly zřízeny ty krajské krizové štáby. A
já dostávám i nabídky od různých státníků ve středu jsem byl za řecký ministr zahraničních věcí na návštěvy tak nabízel, že
samozřejmě také jsou například připraveni přijmout část těch příchozích a a zároveň nepochybuji o tom, že že i bude potřeba
nějaká finanční pomoc, protože Česká republika od od Evropské unie, protože Evropa Česká republika ponese významné
náklady. Samozřejmě s touto krizí o tom nikdo nepochybuje. Udělat to musíme, takže i tato forma solidarity bude vítá.

mluvčí 
Prostředníkem jednání mezi západními zeměmi Ruskem by mohla být Čína španělskému deníku El Mundo to řekl šéf unijní
diplomacie Josep Borrell. Dodal, že Evropská unie Peking asistenci zatím nepožádala. Čína se tento týden zdržela hlasování ve
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Valném shromáždění OSN rezoluci, která odsuzovala ruský útok na Ukrajinu. Další komentář teď přidá sinolog Ondřej Kučera z
katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré odpoledne vám přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Tak představa Číny jakožto prostředníka při vyjednávání o míru na Ukrajině. Je to role, kterou by Čína měla zájem.

mluvčí 
Domnívám se, že je to role, která Číně spíše v určitém smyslu zbude a myslím si, že Čína zatím podle zpráv čínských deníků a
čínských komentářů se tu roli zdráhá přijmout, protože si myslím, že se obává určitého neúspěchu. Myslím si, že ve Číňany ten
vývoj trochu překvapil ta míra dynamiky i ruského útoku a vlastně i ta míra toho, že Rusové nebrali v potaz třeba čínské zájmy
na Ukrajině, konkrétně v přístavu Oděse a tím pádem jaksi Číňané se snaží opravdu stavět do do pozice neutrální neutrálního
státu, proto se zdrželi hlasování zároveň ale veřejně řekli, že jaksi odsuzují invazi na Ukrajinu. Zároveň veřejně řekli, že odsuzují
sankce proti Rusku tzn. snaží se vybudovat si určitou neutrální pozici dokonce čínské zprávy už dneska zmiňovali tady ten apel
nejvyššího komisaře Borrella tzn. Číňané už s ním pracují, přestože pravděpodobně ještě nedošlo k oficiálnímu požádání, ale ty
komentáře byly prozatím velice opatrné tzn. jaksi ptají se jičínské komentáře jakoby, jak to, že najednou teda ta Evropa Čínu
potřebuje.

mluvčí 
Jaké jsou vůbec Rusko čínské vztahy, kde jsou průsečíky, kde možná linie střetu a proč podle vás Rusové nebrali v potaz
čínské zájmy na Ukrajině, jak jste o tom mluvil?

mluvčí 
Ony.

mluvčí 
Myslím si, že ty Rusko čínské vztahy jsou někdy mediálně přeceňované, jo, mluvilo se před olympiádou o tom, že Rusko čínské
vztahy jsou skvělé strategicky významné. Myslím si, že to není až tak úplně pravda. Ty Rusko čínské vztahy jsou byznysové
vztahy v tom smyslu, že z pohledu Číny Rusko má rozsáhlou hranici, jak pro Čínu extrémně důležitým zdrojem surovin je pro
Čínu extrémně důležitým zdrojem technologií a Čína se logicky snaží s Ruskem udržovat právě z tohoto důvodu dobré vztahy.
Na druhou stranu Čína stejně tak má zájem na dobrých vztazích na Ukrajině, protože Ukrajina, konkrétně už jsem zmínil přístav
Oděsa je součástí toho čínského plánu jaksi pásu a stezky, který směřuje k vlastně k obchodním koridoru do Evropy tzn. z
pohledu Číny Rusko vlastně zablokovalo jeden z těch čínských obchodních koridoru směrem do Evropy tzn. ty vztahy jsou
velice jaksi komplexní a v určitém smyslu Číně může vyhovovat, jaké jakékoliv řešení situace, protože, ať už v oslabení Ruska
vlastně povede k tomu, že Čína získá levnější plyn pravděpodobně snazší přístup k surovinám na Sibiři, případná expanze
Ruska, stabilizace situace na Ukrajině po ruskou nadvládou umožní Číně zase snáze směřovat do Evropy, naopak vítězství
Ukrajiny zase by vedlo k tomu, že Čína bude pokračovat v tom předchozím plánu tzn. myslím si, že samotní Číňané jsou situaci,
kdy velice opatrně našlapují na obě strany a trošinku čekají, jak se ta situace vyvine.

mluvčí 
Dobře nicméně, pokud se vyvine tím směrem, že opravdu, ať už Evropská unie nebo někdo jiný požádá explicitně veřejně Čínu
o zprostředkovatelskou roli. Vy říkáte, že Čína je opatrná, že se bojí možného neúspěchu, čili co v takové chvíli, jakmile bude
oficiální žádost na stole, bude zvažovat a nehrozí v případě odmítnutí, že by se Čína sama degradovala, řekněme, z role toho
globálního hráče opět do role, řekněme, asijské regionální velmoci, která řeší to, co je v Asii a už nezajímá to co dál.

mluvčí 
Máte pravdu a Číňané si myslím, že nakonec na tu na to přistoupí jenom jenom chtějí být takovou takovou tou nevěstou, která
trošinku trošinku se zdráhá tu roli přijmout, aby tím zvýšila svoji cenu, ale myslím si, že na tu roli nakonec přistoupí, a to je ten
důvod, proč se snaží mediálně veřejně vystupovat jakoby na obě strany stejně tzn. jak říkám kritizovat obě strany obdobně tak,
aby si ponechávali otevřený prostor pro to vyjednávání s Ruskem Ukrajinou, navíc se domnívám, že Čína vlastně jako jediná
má reálně páky ty finální páky, jak Rusko k něčemu donutit tzn. pokud by odmítla z Ruska odebírá plyn ropu, tak vlastně by
nenahradila ten pokles toho ruského obchodu a extrémním způsobem by toho Rusko dále poškodila oslavila a už tímto směrem
k nějaké signály poslala, protože výrazně Čína omezila financování ruského exportu ropy přes čínské banky, takže myslím si,
že si pro to půdu připravuje a opravdu se bude snažit působit jako ten světový lídr jako ta světová velmoc, která nakonec
nastolí mír, ale zda se to podaří opravdu bude záležet na Rusku na jeho míře jaksi strategického rozhodování, které bude ještě
racionální Anna nebo naopak na té míře iracionality.

mluvčí 
Jste se dotkl jedné věci, kterou se chce psa, ptáte proti Rusku byly uvalené sankce v Evropě nebo na západě panuje obava, že
právě skrze Čínu se Rusko bude snažit sankce obcházet, že Čína pomůže Rusku zmírnit dopady těch sankcí s ohledem na to,
co jste právě řekl, je to opravdu tak jednoznačné?

mluvčí 
Není to tak jednoznačné, protože třeba v případě plynu do Číny zatím nejsou dostavěny efektivní plynovody, které by tu
čínskou spotřebu plynu jaksi naplnili tzn. ano, teoreticky by se dal ten plyn dopravovat lodí, ale pokud vím, tak továrna na
zkapalněný plyn je na poloostrově Džamál odtamtud ce já mám odtamtud se velice složitě dá dostat tzn. samotný plyn je otázka
let, než by bylo možné výrazně zvýšit jeho export do Číny třeba pomocí plynovodu momentálně máme pouze 1 plynovod, který
ještě navíc vede přes Vladivostok, nevede do těch částí v Číně, kde by byl okamžitě potřeba v případě opět trochu lepší, ale
myslím si, že Rusko bude zejména řešit to, jakým způsobem se v uvozovkách zbavit svého plynu v případě, že dojde k
odstřižení, protože třeba dnešní odběr Číny je jenom čtvrtinový vůči odběru Německa z hlediska zemního plynu z Ruska tzn. i
kdyby ten odběr Číny rostl, tak pořád jaksi nedokáže zaplnit ten tržní podíl, který dneska má Evropa, který je asi 15× větší než
mladší.
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mluvčí 
Ještě prosím, stručně jedno hledisko možná to geopolitické, jak pozorně teď Čína sleduje reakce západu a pokud vyhodnotí, že
ta reakce slabá mohlo by to Čínu přimět k nějakým, řekněme, výbojům nebo minimálně asertivnější chování v regionu
jihočínského moře nebo směrem třeba Taj Wanu.

mluvčí 
Ano, Čína sleduje velmi pozorně, velice pravidelně si ten telefonuje ministr zahraničí čínský americkým ministrem zahraničí a i
ty komentáře to hodnotí, ale Čína spí spíše vyšší. Má to, že ta reakce extrémně silná v Číně naopak se vedou polemiky o tom,
že až překvapivé, jak intenzivně reaguje západ na invazi na Ukrajinu, když nikterak nereagoval takto dramaticky na jiné války,
které z pohledu Číny jsou stejně daleko a do jisté míry jsou vnímány podobně, jako byl Afghánistán Sýrie nebo současně
probíhající válka v Jemenu, takže Číňané právě s překvapením hodnotí tu Ukrajinu jako velice silnou reakci západu a myslím si,
že to spíše ve vztahu k tomu Taj Wan vůči Janu ukazuje, že ta situace by byla komplikovaná.

mluvčí 
Říká sinolog Ondřej Kučera, moc vám děkuju za komentář. Hezký den přeju.

mluvčí 
Hezký den dveře.

mluvčí 
A války na Ukrajině zůstaneme další komentář nabídne Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . I vám přeju dobré odpoledne.

Dobrý den. Tak aktuálně pokračují nějaké snahy o mírové řešení tady tohoto konfliktu o míru jednali izraelský premiér turecký
prezident. Evropská unie mluví o zprostředkovatelské roli Číny, jak jsme ostatně i teď mi říkali, máte nějaký smysl nebo Vladimir
Putin rozhodnutý dobýt Ukrajinu za každou cenu a žádný mír zájem nemá.

mluvčí 
Smysl to určitě má Vladimiru Putinovi, potažmo v dalším vůdcům v Moskvě to signalizuje, že v případě, že by chtěli hledat
diplomatický Exit z té situace, kterou tou agresí proti Ukrajině vytvořili tak, jak západ další aktéři jsou připraveni jim v tom
pomoci, nakolik Vladimir Putin. Tyto nabídky využije nebo ne, tím si jist nejsem a tady skutečně by to chtělo posouzení ze
strany specialisty na na na rozhodování na procesy, které se mohou oni na hlavě Vladimira Putina.

mluvčí 
Čím dál větší míře také sledujeme otevřené útoky proti civilním budovám proti civilistům jednotlivým lidem. V Mariupolu dokonce
Rusové neumožnili odejít civilistům, jaký má podle vás tohle všechno cíl?

mluvčí 
Tak ten cíl je jasný jednak napáchat co největší škody a jednak je to součástí psychologického válčení tzn. pomocí té brutality
pomocí útoků, které jsou od samého počátku cíleny na civilní objekty, školy, nemocnice. Další objekty, které nemají a nějakou
vojenskou výhodou nic společného se tady Rusko snaží nalomit morálku Ukrajinců a zlomit jejich vůli k tomu klást odpor,
vyvolat paniku vyvolat zděšení vyvolat hrůzu. Vzbudit dojme, že nic nemůže být horší než to, co momentálně civilní obyvatelstvo
na Ukrajině zakouší a tímto způsobem je tady snaha, jak už jsem řekl. Domoci se toho, že Ukrajina přestane s tím klást těm
invazním vojskům odpor v ruském pojetí to není nic mimořádného, když se podíváme, jakým způsobem Rusko vedlo svoji
ozbrojenou kampaň v Gruzii jakou, jakým způsobem Rusko vedlo svoji obrannou kampaň v Sýrii, jakým způsobem ruská
armáda potlačovala rebely v Čečně, vidíme tady, co se týče těchto postupů značné paralely.

mluvčí 
Nicméně zatím se zdá, že ten účinek přesně opačný, že ta ukrajinská snaha bránit svou zemi nějakým způsobem nepolevuje,
jaký vlastně může být ten konečný výsledek války o Ukrajinu je vůbec možná by Rusko nějakým způsobem efektivně
kontrolovala s ohledem právě na ten odpor obyvatel a možná i na tu rostoucí nenávist.

mluvčí 
Já se zdržím jakýchkoliv redakcí, protože stále jsme lepším případě na začátku toho toho celého konfliktu nejsem schopen
dohlédnout, kam až ta situace může zajít a zejména jak vysoko a jí Rusko bude dále eskalovat, nicméně v případě, že by Rusko
mělo v důsledku této operace získat nebo stvrdit kontrolu nad částí ukrajinského území, pak by muselo držet skutečně pomocí
brutální síly, nicméně ani to není rejstříků ruských prostředků a způsobu válčení má upevňování kontroly cizími územími. Nic
vyloženě nového.

mluvčí 
Pojďme k tomu aktuálnímu Ukrajina aktuálně volal opakovaně volá po zřízení bezletové zóny ze strany NATO nebo alespoň
nějaké omezené formě humanitárních důvodů. Na toto odmítá, aby právě neeskaloval konflikt s Ruskem. Je to podle vás na
místě, vyloží si to Vladimir Putin jako slabost.

mluvčí 
Nejsem schopen posoudit, jak se to vyloží Vladimir Putin, ale logika zatím existuje za tímto krokem a rozumím tomu, že skutečně
snaha o zabránění další eskalace patří mezi naprosto klíčové body další strategie západu. Víme, že Vladimir Putin už
vyhrožovali použitím zbraní hromadného ničení. Víme o tom, že agrese proti Ukrajině součástí širší snahy Vladimira Putina
Putina po podkopat mezinárodní řád a evropskou bezpečnost Evropa jasně dala najevo, že do těchto her se zapojit nehodlá a
pomáhá Ukrajině, ať čelit tomuto tlaku jiným způsobem tady se bavíme zejména o posilování té složky odstrašení v podobě
odepření tzn. vyzbrojování ukrajinské armády tak, aby ukrajinská armáda byla schopna páchat s tím invazním jednotkám
maximální škody maximálně, aby byla schopna navýšit náklady, které Rusko za tuto agresi ponese, což v kombinaci s tím
trestem v podobě sankcí by podle očekávání západu mohlo zvýšit šanci na na úspěch v podobě toho, že se nedostatečný
postup ruských invazních vojsk projeví i do nějaké větší ochoty hledat diplomatické řešení této situace, nicméně zase, jestli
jestli toto skutečně k tomu kýženému výsledku povede nebo ne a jestli Vladimir Putin bude ochoten dál eskalovat situaci tohoto,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 168 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


já nejsem schopen předjímat.

mluvčí 
Rozumím, nicméně jste zmínil, že se Rusko snaží podkopávat bezpečnostní architekturu Evropy. Říkal jste, že NATO se do
těchto her nechce zapojovat. Navzdory tomu nemění se přece jenom ta bezpečnostní architekturu Evropy. Není to nová éra
vztahů mezi Západem Ruskem vůbec nová éra evropské bezpečnosti?

mluvčí 
To záleží velké míry na tom, jak skutečně ten probíhající konflikt dopadne. Máte pravdu v tom, že je ruskou nejenom snahou,
ale ruskou ambicí změnit pravidla hry tzn. dosáhnout stavu, kdy ostatní aktéři rezignují na roli mezinárodního práva a místo
toho budou mít větší pochopení pro ruské snahy. Teď se omlouvám za eufemismus a zjednat pořádek ve vlastní sféře vlivu tzn.
v tom prostoru, který si Rusko nárokuje jako vlastní sféru vlivu. To, že Vladimir Putin nerespektuje už žádná tabu, která jsme
znali, znali z dřívějška to, že neváhá sáhnout k ozbrojené agresi proti sousedním zemím s cílem dosáhnout nějakých politických
zisků. To je skutečně to je skutečně nová realita, ale je to realita, se kterou se západ zatím nehodlá smířit a z toho důvodu
jedná, jak jedná a pokud nechceme, aby se toto chování, které Vladimir Putin demonstruje, stalo normou, je potřeba na to
maximálně důrazně reagovat mimo jiné v podobě těch sankcí, které západ a uplatňuje mimo jiné v podobě maximální možné
pomoci. Ukrajině se této agresi bránit.

mluvčí 
Říká Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc. Děkuju za rozhovor. Hezký den
přeju.

mluvčí 
Děkuju za zavolání.

mluvčí 
V Karlovarském kraji se na pomoc Ukrajině vytvořilo několik sbírek humanitární pomoci. Vedení kraje ve spolupráci s
neziskovými organizacemi se proto rozhodla vytvořit centralizovaný sklad, aby mohli lépe vyhovět potřebám přicházejících
běženců do kraje.

mluvčí 
Říčky bílo.

mluvčí 
První auta plná oblečení, hygienických potřeb a potravin dorazila do centrálního skladu už v pátek s přepravou pomáhaly i
krajští hasiči.

mluvčí 
Dosud ty humanitární sbírky se zřizovaly asi živelně na území celého kraje na na obcích, nicméně je potřeba to zcentralizovat
tak, aby se těm uprchlíkům stalo, co nejrychleji to co potřebují ten start pobytu tady v Čechách.

mluvčí 
Máte na sbalení půl hodiny vezmete igelitku a utíká s sebou 2 děti. No tak co asi potřebujete pro to, abyste mohli normálně
někde žít a začít fungovat.

mluvčí 
S organizováním centrálního skladu pomáhají pracovníci místních poboček farní charity Armády spásy.

mluvčí 
Vepředu bude mít vědci, a to není pro menší děti pro starší děti pro ženy a pak na poslední místě může. Setkáme vždyť už 2
výrazně víc zemí.

mluvčí 
Centrální sklad ve Staré Roli bude působit jako výdejní místo pro organizace a obce. Pro jednotlivce pak bude připravené
výdejní místo ukázal arény právě tam zřízené krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny.

mluvčí 
Uprchlíci registrovaní v krajském a asistenčním centru faktů a aktuálně mají všechno, co potřebují a je o ně postaráno. A tedy
ty konkrétní požadavky teprve přijdou a budeme o nich informovat veškerou veřejnost.

mluvčí 
Podle aktuálních seznamu můžou lidé do centrálního skladu přivážet potřebnou pomoc každý den od osmi hodin ráno do šesti
hodin večer.

mluvčí 
A pomoc bude dlouhodobá. Neskončí to během pár dnů.

mluvčí 
Organizátoři sbírky předpokládají, že do budoucna bude potřeba i nábytek a další vybavení domácností. Lidé by tak měli
sledovat aktuální seznamy na sociálních sítích místních neziskových organizací. Jevgenija Vachničenko, Česká televize,
Karlovarský kraj.

mluvčí 
A zprávy pokračují sportem hezké odpoledne. Martina Sáblíková zakončila mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji
vítězství na pětikilometrové trati a v celkovém hodnocení se díky tomu posunula na páté místo. Titul získala Nizozemka Irene
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Schoutenová.

mluvčí 
Martina Sáblíková byla v průběžném pořadí po závodě na 1500 m na deváté pozici. Těsně tak zaostala za postupovou
osmičkou do závěrečné jízdy. Po schválení rozhodčích se mohla představit i na své nejsilnější trati. V pětikilometrovém závodě
jela o něco pomaleji než během her v Pekingu, ze kterých si přivezla bronz, přesto nenašla v této disciplíně v Hamaru
konkurentku a časem 6 51 75 zvítězila. Celkově obsadila pátou příčku mistryně světa ve víceboji se stala Nizozemka Irene
Schoutenová.

mluvčí 
Čeští hokejisté na úvodní vítězství nad Itálií na paralympijských hrách v Pekingu nenavázali především kvůli nepovedenému
úvodu druhé třetiny prohráli domácí Čínou 25. Čeští parahokejisté odehráli s Čínou vyrovnanou první třetinu do té druhé
nevstoupili dobře. V 11 vteřinách ztráceli po samostatném úniku Mšena 01 výběr trenéra Novotného nezachytil nástup
domácích a v polovině utkání prohrával o 4 branky. Národnímu týmu se podařilo snížit po přesné trefě Uhra i přes gól krupičky
v posledních dvou minut ovce Češi s Čínou prohrály 25 v tabulce skupiny bez drží na druhém místě.

mluvčí 
Druhá třetina sám takhle úplně nepovedla. Tam jsme zaspali, dostali jsme hrozně rychle jo. A bylo to taky horší se vrátit do
toho zápasu a jenom musíme důrazně proměňovat šance, protože těch šancí tam bylo dost.

mluvčí 
Super obří slalom dnes jely lyžaři ve Světovém poháru. Závod v norském květ Fillo vyhrál domácí reprezentant Alexandru hmot
Kilde. Jediný Čech ve startovním poli Jan Zabystřan skončil padesátý druhý.

mluvčí 
Jan Zabystřan vyjel na trať vyvíjelo až jako čtvrtý od konce. Super-G nijak výrazně nechyboval, přesto do cíle dorazil jako
poslední z těch, kteří závod dokončili na dvaapadesátém místě. Na vedoucího lyžaře ztratil necelé 4 sekundy. Vítězství na
domácí půdě se po pátém a druhém místě ve sjezdech Dočkal Alexandr mode Kill de, který jízdu skvěle zahájil a i přes
zpomalení ve druhé polovině udržel první pozici. Devětadvacetiletý Nor super obřím slalomu podruhé v kariéře získal malý
Křišťálový glóbus. Druhý Kanaďan jim skoro tvrzení o 8 0,8.

mluvčí 
Ženský Světový pohár pokračoval v lenzerheide obřím slalomem bez české účasti. Závod vyhrála Francouzka Tesař Olivová.

mluvčí 
Esa Worleyová navázala na včerejší triumf své krajanky Mira olejové super obřím slalomu a završila tak francouzský nabyl v
lenzerheide. Worleyová se do druhého kola pustila jako průběžně třetí hned v úvodu si ale vypracovala náskok 0,82 a i když
postupně zpomalovala. Do cíle dojela jako první olejovou ještě mohly ohrozit 2 favoritky Sarah hektarová Mikaela Shiffrinová
Švédka Hectorová. Po prvním kole vedla ovšem druhou část neprojela. Ideálně skončila až třetí Shiffrinová dojela ještě o místo
hůř. I tak udělala další velký krok za celkovým vítězstvím hodnocení Světového poháru.

mluvčí 
Biatlonistek Jessica Jislová si bezchybnou střelbou polepšila ve stíhacím závodě na Světovém poháru v Kontiolahti na sedmé
místo. Českého týmu byla nejlepší, zvítězila Norka Tiril Eckhoffová.

mluvčí 
Do desetikilometrové stíhačky odstartovala Jessica Jislová dvacátého místa především zásluhou výborné střelby se posouvala
dopředu. Během čtyř položkový ho závodů neminula česká biatlonistka ani 1 terč k tomu přidala i solidní běžecký čas a v cíli
byla sedmá, což je její druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře.

mluvčí 
Já jsem věděla, že dneska už něco bude docela bolet za jeden z nich je pomalejší, že to byl docela Těžkej závod, tak jsem si
řekl, že si prostě nebudu si stěžovat víc řekl nějakým trestným kolem má povedl se mi to úplně skvěle, takže jsem ráda.

mluvčí 
Ostatním Češkám se tolik nedařilo. Markéta Davidová skončila třiatřicátá Lucie Charvátová 3 čtyřicátá a Eva Puskarčíková byla
dokonce dosti žena okolo stíhací závod nedokončila na trati ve Finsku zvítězila Tiril Eckhoffová. Malý Křišťálový glóbus za
disciplínu si čtvrtou příčkou zajistila jiná Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

mluvčí 
Z českých biatlonistů byl nejlepší v Kontiolahti Michal Krčmář, který kvůli třem střeleckým chybám klesl z devatenácté pozice na
jedenadvacátou. Bodoval také sedmadvacátý Adam Václavík. Naopak Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík úplně pokazili
závěrečnou položku a skončili hluboko v poli poražených. Stíhací závod vyhrál popáté za sebou Francouz Fillona je. Svůj závod
mají dnes za sebou čeští reprezentanti v severské kombinaci. Nejlepší z nich byl v norském Oslu stejně jako včera Tomáš
Portyk. Muž, který tentokrát doběhl čtyřiadvacátý. Ondřej Pažout byl na poslední bodované pozici třicátý Lukáš Daněk čtyřicátý.
Vyhrál Nor vyhrál Magnus Riiber.

Jubilejní stý ročník slavného hlasoval běhu ovládli Norové. Mezi muži byl nejlepší Andreas Nygaard a ženský závod vyhrála v
traťovém rekordu Astrid okres lidová. Nejlepšího českého výsledku dosáhla ve Švédsku třináctá Karolína Grohová.

mluvčí 
Na trať hlavního závodu ze zcela do Mory se vydalo necelých 16 000 běžců a běžkyň. Čeští reprezentanti silné mezinárodní
konkurenci předvedli dobré výkony. Karolína Grohová se ztrátu 23,5 minuty na vedoucí lékařku obsadila třináctou příčku. Mezi
ženami se z vítězství radovala Norka Astrid. Rez lidová, která o více než 2 minuty překonala loňský traťový rekord lina
Korsgrenová. Nejlepším mužem se po dramatickém finiši stal její krajan. Andreas Nygaard, který jako lídr šestnáctičlenné
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skupiny o sekundu překonal Švéda Emila persona Čech Jiří Pliska si vylepšil své kariérní maximum. Na vítěze ztratil více než 21
sekund a obsadil sedmnáctou příčku.

Norští reprezentanti v prestižním závodě na 50 km klasicky v Holmenkollenu opanovaly všechny medailové pozice. Domácí trio
si při posledním stoupání vytvořilo náskok na velkého favorita Fina dneska ne na Martin Löw tramp nejen vědce pak od svých
krajanů během posledního půl kilometru odpoutal a časem 2 hodiny 3 minuty 27 sekund opanoval královskou padesátku.
Röthe skončil druhý o 0,6 bronz. Bere to jen set čeští reprezentanti v závodě nestartovaly.

mluvčí 
Německý snowboardista Leon v okolí Šperger se v gruzínském Baku Diany Dočkal svého prvního vítězství ve Světovém
poháru. Na trati, kde se příští rok pojede mistrovství světa, ovládl disciplínu slopestyle. Vítězství Leonu Fokker šperk Irovi
pomohlo i to, že doba Kuranyi nepřijala kvůli ruské invazi na Ukrajinu a situaci na východě Evropě obvyklá konkurence, včetně
všech olympijských medailistů z Pekingu. Mezi 10 závodníky se německému snowboardistů nejvíce podařila závěrečná druhá
jízda, během níž posbíral na trati plné skoků a zábradlí o 4 body více než stříbrný Rakušan museli. Díky výhře se posunul do
čela celkového pořadí slopestylu. Ženské soutěži byla nejlepší Kanaďanka rybu nová, která si tak alespoň částečně
vynahradila zklamání z olympijských her, kde skončila čtvrtá. A v hodnocení disciplíny se dělí o vedení s Japonkou Mora
silovou. Světový pohár ve snowboardingu bude pokračovat za 2 týdny ve Špindlerově Mlýně.

Putin likviduje svoje odpůrce
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 18:17 , Sledovanost pořadu: 121 532 , Pořad:
13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 4 124 561,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,35
Václav MORAVEC, moderátor 
Ruská vojska ve čtvrtek 24. února na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina zahájila invazi na Ukrajinu. Útok vzedmul vlnu
protiválečných demonstrací. Nejen po celé Evropě, ale v samotném Rusku.

Magomed RAGIMOV, aktivista 
Válka na Ukrajině není naše válka. Tohle není naše válka. Tohle je válka našeho vedení, ale ne naše válka.

Václav MORAVEC, moderátor 
Nedělní protesty se konaly v den sedmého výročí zavraždění opozičního politika Borise Němcova. Nesmiřitelný kritik Kremlu byl
zastřelen 27. února 2015, rok po ruské invazi na Krym. Vladimir Putin tehdy uvedl, citujme, to mohla být nájemná vražda.

Grigorij JAVLINSKIJ, ruský ekonom a politik 
Stalo se to, protože říkal, co si myslí. A protože říkal, že Rusko by nemělo být ve válce s Ukrajinou.

Václav MORAVEC, moderátor 
Neobjasněná zůstala vražda novinářky, politické aktivistky s ukrajinskými kořeny Anny Politkovské. Odpůrkyně Putina a kritička
ruského postupu během čečenské války byla zastřelena ve svém domě v Moskvě 7. října roku 2006, v den Putinových
narozenin. Pracovala v opozičním listu Novaja Gazeta. Jeho šéfredaktor získal vloni Nobelovu cenu za mír.

Dmitrij MURATOV, šéfredaktor, Novaja Gazeta 
Nobelovy ceny za mír se neudělují posmrtně, ale věřím, že oni to mysleli tak, že by cenu dostala Anna, ale skrz někoho jiného.
To je můj odhad. Toto je její cena.

Václav MORAVEC, moderátor 
Okolnosti vraždy Politkovské nezávisle vyšetřoval bývalý ruský špion Alexandr Litviněnko. Ten měsíc po její smrti v listopadu
roku 2006 nepřežil v Londýně otravu radioaktivním poloniem.

Robert OWEN, předseda vyšetřovací komise ke smrti Litviněnka 
Operaci Federální bezpečnostní služby s cílem zabít pana Litviněnka pravděpodobně schválili pan Patrušev, tehdejší šéf FSB,
a také prezident Putin.

Václav MORAVEC, moderátor 
V roce 2009 zemřel ve vazbě za dosud nevyjasněných okolností ruský auditor a právník Sergej Malininskyj. A další podivné
úmrtí. Březen roku 2013, ve svém domě u Londýna zemřel oběšením vlivný ruský podnikatel v exilu Boris Berezovskij.
Nejvýraznější tváří ruské opozice dneška je Alexej Navalnyj. Po léčbě z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila
bojová látka ze skupiny novičok, se loni v lednu vrátil z Německa do Moskvy. Vzápětí byl zatčen a pro porušení předchozí
podmínky kvůli údajné zpronevěře odsouzen k víc než dvěma a půl roku vězení.

Ljubov SOBOLOVÁ, opoziční politička 
Putin měl jasný plán zajistit, aby Navalnyj nebyl vidět. Protože přežil otravu, musí se na něj zapomenout. Musí ho izolovat,
ponížit. Vidíme, že ten plán naprosto nevyšel.

Václav MORAVEC, moderátor 
Novičok figuroval i v pro Česku nejznámějším případu, pokusu o likvidaci bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce
2018. Látka nakonec zabila nevinnou náhodnou oběť. Jak se později ukázalo, ruští pachatelé útoků ve Velké Británii hráli
hlavní role i v případu výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Roky bylo zřejmé, že se Kreml nezastaví před ničím a
postupuje jako podle nějaké příručky pro budování totalitního státu. Likvidace opozice, nezávislých médií jsou v tomto seznamu
na předních místech. Nejen o tom bude řeč s dalšími hosty. Vítám historika, publicistu, bývalého člena Rady vlády pro
národnostní menšiny Alexeje Kelina, vítejte, hezký dobrý den.

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Dobrý den.
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Václav MORAVEC, moderátor 
Vítám politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michala Romancova. I vám přeji hezký, dobrý den.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jaký vliv má ostatně dneska ruská demokratická opozice na dění v Rusku. A může to být ona, která přibrzdí Vladimira Putina a
jeho plány, Michale?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já jsem přesvědčen, že ne. Z jednoho prostého důvodu, ruská opozice je vlastně ve stavu. Vlastně Putin ji zahnal do naprosté
defenzívy, je roztříštěná, nemá silnou podporu, vlastně žádný z nabízejících se opozičních vůdců nebyl schopen získat
výraznější podporu, ať už právě díky tomu, že tam bylo příliš mnoho generálů a příliš málo těch, kteří by byli ochotni jaksi být
tím mužstvem. Tak samozřejmě, protože od jisté doby si Putin dával extrémní pozor na to, aby každý, kdo jen trošičku začne
vlastně vyčnívat, aby skončil buďto v emigraci nebo ve vězení anebo na onom světě. Těch příkladů je celá řada.

Václav MORAVEC, moderátor 
My jsme je shrnuli ostatně v tom příspěvku. Týkaly se nejen bývalých agentů, Litviněnko, Skripal, ale i novinářů a a politických
leaderů.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Přesně tak, přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor 
Existuje tedy ještě něco jako o opozice v Rusku?

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Opozice není v Rusku, ta už je dnes v zahraničí. A těch několik lidí statečných, který tam stále ještě zůstali, tak čekají každou
minutu, že prostě si pro ně přijdou. Je to velice smutné, ale já vim, že tady na to teď není čas prostor, ale měli bychom si
uvědomit, že tenhle ten problém začal mnohem mnohem dřív a můžeme si za to i my, může si za to Evropa, může si za to svět
svým způsobem. A začalo to už v roce 1917 minimálně. A to říše zla, která se tam od té doby rozjíždí, tak ta prostě jenom se
zdokonalují technické prostředky, ale ten ta absence morálky, slušnosti, etiky, to všechno prostě je teď jenom trošičku víc vidět.

Václav MORAVEC, moderátor 
Když se podíváme tedy na překvapení Západu. Putin, jeho lidé se Putinově kultu osobnosti věnují léta, stejně jako na tvrdém
cenzorním systému a propagandě. Když se v roce 2018 konaly v Rusku prezidentské volby, Putinova popularita byla na
vzestupu kvůli následkům důchodové reformy. Klip, na který se podíváme, vznikl v roce 2017. Snad na zemi zavládne mír,
pokud nás však vrchní velitel povolá do posledního boje, strejdo Vovo, jsme s tebou. /Ukázka/

Rok 2017, až mrazí jakoby ta slova z toho klipu se naplňovala, co vše ještě přiřadíme k Rusku a podobně. Teď jsme svědky po
těch 11 dnech ruské invaze do Ukrajiny, tvrdých cenzurních zásahů, Vladimir Putin volá po zpřísnění zákonů kvůli informační
válce, mluví o říši zla. Vy jste použil, Alexi, ten pojem Západ říše zla a říše dezinformací. Jak se promění ruská společnost,
protože všichni se věnují Ukrajině, ale jak se promění ruská společnost po těch 11 dnech, to, co těch 11 dnů ukazuje?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Tak v tento okamžik je to obtížné zjistit, protože řada standardně fungujících komunikačních kanálů prostě byla přerušena.
Vidíme, že v Rusku stejně jako po celých těch 22 let, co je Putin u moci, existují lidé, jednotliví lidé, případně malé organizace
typu nezávislých médií, redakcí, nějakých zájmových skupin, kteří navzdory tomu, jaké zákony, jak drakonické zákony vlastně
byly v posledních dnech přijaty a navzdory tomu, jak obrovské tresty jim prostě hrozí, tak stále jsou ochotni dávat informace,
snažit se informovat své spoluobčany, ale je jich strašně málo. Je to vlastně neuvěřitelně tristní, ten pohled na to, že v zemi,
která má, když vezmeme v úvahu i okupovaný Krym, já nevím, 144 milionů obyvatel, tak my se bavíme maximálně o řádech
několika málo desítek tisíc lidí, kteří jsou ochotni tohle to dělat, jenom pro ilustraci, Putinův režim za těch 22 let, co je u moci,
stvořil stát nebo režim, který patří mezi vůbec ty, mezi země, kde je vlastně největší socioekonomická nerovnost. Jedno
procento nejbohatších Rusů vlastní kolem 74 % veškerého bohatství v Rusku a těhle je 1 %.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jak je možné, že jim to prochází?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
No, ten režim prostě tak byl nastavený a do Ruska díky jeho obrovskému surovinové bohatství ta země je objektivně, je to
pokladnice všeho, co obsahuje Mendělejeva tabulka. Každý, kdo tu zemi ovládá posledních 22 let, je to Vladimir Putin, tak
vlastně tohle to bohatství má k dispozici, protože participovat na jeho exploataci a zejména potom na prodeji do zahraničí,
mohou jenom ti, kteří od něj k tomu vlastně dostanou, v uvozovkách, bumážku. A ta řeka petrodolarů, která do Ruska jaksi v
posledních desítkách let plynula primárně od nás, byla tak obrovská, že i když to 1 % legálně, nebo prostřednictvím šílené
korupce, většinu z toho defraudovala, tak na obyčejné Rusy, zejména po tom šoku ze začátku devadesátých let, začalo přece
jenom něco jaksi zbývat, dokud ti lidé, kteří si v devadesátých letech zvykli, že třeba nedostali mnoho měsíců výplatu, důchod a
najednou jim tyhle ty poměrně skromné, třeba dávky začaly chodit, tak to pro ně bylo objektivní zlepšení. A ukazuje se, že
vlastně opravdu tahle ta mikrokapička z toho objemu bohatství, které tam bylo, která spadla k těm obyčejným, že to Putinovi
stačilo na to, aby u nich vlastně vyvolal pocit blahobytu, pocit relativního bezpečí, jestli se něco za těch 22 let, co je u moci,
respektive od rozpadu Sovětského svazu povedlo, tak ne z většiny Rusů udělat demokraty nebo demokraticky smýšlející
sebevědomé občany, ale konzumenty. Jejich míra konzumu, ponecháme stranou to extrémně bohaté 1 %, které žije tady mezi
námi...
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Václav MORAVEC, moderátor 
Miliardové majetky a vily a podobně.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Ale vezmu-li tedy běžného Rusa, případně příslušníky střední třídy, oni si začali užívat konzumu, na tom, upřímně řečeno, není
nic špatného, je to logické, jenomže zároveň vlastně tam nedošlo k tomu, že by byl vytvořen jakýkoliv potenciál pro to, aby si ti
lidé uvědomili, nakolik je ten konzum propojen s tím, jak /nesrozumitelné/ funguje ruský režim.

Václav MORAVEC, moderátor 
Může to teď přetržení toho konzumu, Alexi, obrátit tu veřejnost proti Vladimiru Putinovi, nebo on jim to vykompenzuje jinými,
jinými...

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Můj dobrý přítel Andrej Borisovič Zubov v tom žije a proto dám na jeho názory. A on mně poslal velice zajímavou informaci. On
prostě mluví o té pyramidě, kde těch 80 % obyvatel žije v chudobě nebo na hranici chudoby, jsou pasivní, 70 % z nich
podporuje válku a věří propagandě, ti banderovci prohnilí a agresivní Západ a tak dále. Pak je tady 18 až 19 % vzdělaných lidí,
kteří sledují internet, pokud ještě teda to bylo přístupné, cestují byli v cizině, jsou ale závislí na státu, většina z nich, ať už jsou
to vysokoškolští profesoři nebo zaměstnanci velkých institucí. 70 % z nich je proti válce, jsou myslící, ale mnozí z nich v této
době přechází z loajality do opoziční pozice. To dává určitou naději. A pak je tady ta špička, o které mluvil pan Romancov, 1 až
2 % špička pyramidy, kteří prodali svědomí za miliardové zisky. Mají ale už teď paniku ze sankcí, nejsou už tak docela loajální a
hledají nového lídra, který by nechal ten systém, jaký je, ale zajistil jim původní benefity. Čili máme tady poučení z dějin, jak byl
odstraněn Stalin, jak byl odstraněn Chruščov. Podle Andreje Borisoviče Zubova ta změna nastane během týdnů, je optimist.

Václav MORAVEC, moderátor 
Tak to je tak optimistický, že by to byli oligarchové, jak to tak v Rusku bývá, kteří si popraví, popraví cara. My se můžeme právě
podívat, už jsem to ukazoval v první části Otázek, jak přibývá oligarchů, činitelů na západním seznamu. Jednotlivé státy také
zabavují majetky v České republice, toho zatím nejsme svědky, byť hlavní ekonomický poradce prezidenta republiky je napojen
na oligarchy. Zároveň sám Vladimir Putin má majetky v zahraničí. Podle oficiálních údajů z Kremlu má ruský prezident plat 140
000 USD ročně, to je přes nějaké 3 000 000, vlastní 3 auta, přívěs a byt o velikosti 74 m2, ale připisuje se mu například
vlastnictví Putinova paláce, což je rozsáhlé sídlo u Černého moře, jehož hodnota se odhaduje na více než jednu miliardu
dolarů. Putin jeho vlastnictví popírá, hlásí se k němu podnikatel Arkadij Rotenberg, ten je Putinovi blízký, kdysi spolu trénovali
judo a spolu se svým bratrem vlastní společnost SGM Group, která je největší firmou na stavbu plynovodu v Rusku. Správy o
majetku se nezmiňují ani o jachtě za 100 000 000 USD, která je také s ním spojována. Na koho tedy spoléhat má Západ, na to
procento těch nejbohatších, kde je optimistický historik Zubov, kteří si popraví svého cara nebo na těch...

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Ti tam nedosáhnou. Putin je si tohohle všeho velmi dobře vědom. On se bojí dokonce i vzpoury části armády, proto vybudoval
takzvanou Rosgvardiy, to je 350 000 lidí zamindrákovaných, kteří dostali prostě, to je něco daleko horšího, než byly naše
Lidové milice, a těch 350 000 lidí dokáže prostě i vojenskou vzpouru potlačit a tak dále. Takže Putin s tímhle vším počítá. A on
jako zkušený kágébák a ještě navíc má zkušenosti z toho zločineckého podsvětí, tak ten systém má udělaný, takže ty oligarchy
už si dneska nepustí ani blízko. Vždyť on i na těch jednáních s těmi svými nejbližšími si je drží daleko od stolu, není si vůbec jist
ani jimi.

Václav MORAVEC, moderátor 
Tedy vy nesdílíte optimismus vašeho přítele...

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Sdílím.

Václav MORAVEC, moderátor 
Historika Zubova.

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Nechci tady, nechci tady otvírat konspirační teorie, ale věřím tomu, že tuhle tu blokádu, nebo tuhle tu, tenhle ten krunýř dokáže
prolomit jenom člověk, který má zkušenosti s KGB, který zná ten systém, zná to myšlení toho Putina, je chytřejší než Putin.

Václav MORAVEC, moderátor 
A to je kdo?

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Jako příklad můžu uvést jednoho pána, bývalého ředitele železnic a generála KGB, nejúspěšnějšího špiona všech dob
Sovětského svazu, který je také patronem našeho pana prezidenta a našeho bývalého pana prezidenta, jistý pan Jakunin.

Václav MORAVEC, moderátor 
To by..., Michale, myslíte, že to je, že to je, že to je, že to je reálné, na koho se tedy může Západ spolehnout, protože zjevně
sankce vůči oligarchům, aby to byli oligarchové, kteří umravní nebo odstraní Putina. Ruská opozice, ruský lid, hraje se asi na
nějakou sociální vzpouru, ale jak Alexej Kelin zmiňoval ta čísla od profesora Zubova, tak to je pětina, ani ne pětina populace.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Je to strašně malá část. Já si myslím, že jediný, na koho se Západ může spolehnout, je Západ sám na sebe, to znamená,
prostě to podstatné je, aby všechno to, co jsme zatím jaksi spustili, aby to pokračovalo dál. Je jasné, že nás to taky bude bolet.
Koneckonců každý, kdo má auto a podívá se na ceny pohonných hmot, tak už to vidí. Jenomže to, co se děje u našich
benzínových pump, to je nic ve srovnání s tím, co se děje na Ukrajině, kterou navštívil takzvaný ruský svět, což je jeden z
konceptu, který jaksi Putin, Putin razí. Já bych velice krátce bych se podělil o jednu historku, kterou si může kdokoliv, kdo se na
nás kouká, jaksi kdykoliv verifikovat. Já jsem se šel včera projít a nad hlavou mi letěl vrtulník, a tak jsem se kouknul, kam letí,
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ani mě nenapadlo, abych se vrhnul k zemi, nebo hledal nějaký úkryt, protože nevím, jestli mi ten vrtulník něco nehodí na hlavu,
tohle je něco, na co jsme si zvykli vídat jaksi ze zemí ležících mimo Evropu, které byly dlouho vystaveny násilí, jenomže to, co je
na Ukrajině, vždyť to je pár set kilometrů od nás, takže každý, kdo půjde čerpat pohonné hmoty, každý, kdo bude muset platit
větší jaksi částku peněz za elektřinu nebo za plyn, jasně, že to je nepříjemné, jasně, že si budeme muset spoustu věcí odříct,
ale nemáme tady válku.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdybych vám ale namítl, že na toto veřejnost slyšet nemusí, protože, podívejte se, jak část evropské politické reprezentace, a
vy oba dva jste před tím varovali, Anna Politkovská zaplatila svým životem za ruský deník, kde Vladimira Putina popsala,
Vladimir Putin se nemění. On pracoval cynicky 16, nebo kolik let, na vytvoření absolutního totalitního státu, utahuje šrouby, teď
v souvislosti s tím, co se děje v Rusku, informační blokáda dále ty šrouby utahuje, nenahrává jemu ta situace přes energetické
krizi, že ví, že Evropa a její konzum, když jste mluvil o ruském konzumu, tak Evropa si, až tady bude 8 000 000 běženců z
Ukrajiny, tak ta Evropa ten konzum si nezmenší a řekne a půjde na ten narativ těch, slovenský, bývalý slovenský premiér Fico,
kteří říkají, proč se do toho máme motat, proč máme dodávat zbraně, bojujme za naše občany na Slovensku, ať mají co
nejnižší ceny energií.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Podívejme se, přesně, řekl jste, řekl jste Fico, nebo spousta těch našich, Klaus, Zeman, proč jako to neříct jaksi naplno, vždyť
to jsou pidi Putinové. Vždyť to jsou lidé, kteří kdyby mohli, tak by dělali to samé. Vzpomeňme, my jsme na půdě České televize.
Vzpomeňme si na krizi v České televizi v době, kdy byli u moci koaliční, pardon, opoziční smlouva ODS tehdejší a tehdejší
ČSSD, Klaus, Zeman. Vždyť ten Putin se v tom Rusku choval úplně stejným způsobem. A mimochodem, přesně od toho máme
politiky, aby se o nás starali, oni mají povinnost teďka zvednout tu rukavici a dělat něco pro to, aby vysvětlili těm z našich
spoluobčanů nebo jiným Evropanům, že platit víc za elektřinu je výrazně, výrazně lepší, než riskovat, že se válka dostane až k
nám. To je něco...

Václav MORAVEC, moderátor 
Jsou schopni evropští lídři, myslíte, že Putin tu invazi na Ukrajinu načasoval proto, až skončí Angela Merkelová jako výrazná
tvář Evropy, před francouzskými volbami, kde se nevědělo, jestli Macron obhájí nebo ne, do Evropy, která byla vnitřně
rozhádaná právě už kvůli cenám energií a podobně, že podcenil jednotu, jednotu Evropy, protože počítal s nestabilitou v
Evropě?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Putin vůbec netuší, jak Evropa funguje. Putin námi opovrhuje. Je to naprosto jednoznačné, že námi opovrhuje. Podívejte se,
jak dlouho nechal kdekoho jaksi čekat, jakým způsobem se vyjadřuje o západních politicích, nebo co dělá Lavrov, viz, že jo,
vysoký představitel Evropské unie pro ty otázky zahraniční a bezpečnostní. Je tady jedna strašně zajímavá věc, když došlo v
roce 2014 k tomu, k čemu došlo, Putin tvrdil, Evropa si nedovolí vůči nám uvalit sankce, když jsme si dovolili, Putin tvrdí,
Evropa se nedohodne na sankcích, když jsme se dohodli, Evropa neudrží sankce, a když je držíme a už byly 12× obnoveny, tak
Putin prohlásil směrem k Rusům, zvykněte si na to, že Evropa nikdy sankce neodvolá. Co je katastrofální, že v té společnosti ta
změna rétoriky vůbec v nikomu nevyvolala potřebu ptát se, jak to. Říkali jste nám něco, říkali jste A a najednou je tady B, jak je
to možné, vysvětlete to. To je fantasticky důležitý rozdíl mezi námi a mezi Ruskem. Veřejný prostor tady u nás patří nám
občanům, někdy mně to vyhovuje, jindy mně to nevyhovuje, viz jakákoliv demonstrace třeba kolem svatého Václava tady v
Praze na Václavském náměstí, ale co je podstatné. My máme odpovědnou vládu, v jakém rozměru za prvé ta vláda odpovídá
sněmovně. A za druhé, všichni ti senátoři, poslanci a tak dále, mají své voliče a ti voliči jim vyjadřují podporu, nebo je kritizují,
dávají jim otázky a potřebují dostávat odpovědi. Zatím ty odpovědi dostáváme. V Rusku něco takového neexistuje minimálně
posledních 15 let.

Václav MORAVEC, moderátor 
Myslíte, že to Evropa tentokrát pochopila a že to, co sledujeme na evropských náměstích, včetně náměstí Václavského, je věc
trvalá, nebo spíše jenom emoční vzedmutí, které pomine, stejně jako pominulo po první vlně covidu?

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Obávám se, že ta druhá varianta je pravdivá, ale má určitou naději v tom, že pokud ta podpora a pomoc Ukrajině bude trvat
ještě aspoň 14 dní, 3 týdny, měsíc, tak ty výsledky se tam projeví, protože ta ruská společnost tohle už dlouho také
nerozdýchá, začínají tam prostě, oni sice se zoufale snaží utajit počty těch mrtvých. Ukrajinci dělali všechno pro to, aby se ty
rodiny mohly dozvědět o těch zajatcích, je to všechno zablokované, teď funguje velmi zajímavý Telegram kanál, kde jsou videa
s těmi zajatci, kteří mluví, vysvětlují, jak to je, jsou tam stovky prostě i živých, mrtvých vězněných. Tyhle všechny informace,
jestli se dostanou k té ruské veřejnosti, tak už to ten Putin zase tak dlouho nevydrží, protože ti lidé jsou tam velice trpěliví,
velice snášenliví, navíc ten systém nechal ten zápas ze zištných důvodů Putina budovat 20 let. Systém, který je zoufale, to je
jak rakovina, je tím prolezlé úplně všechno. A i kdyby se nějakým zázrakem podařilo toho Putina okamžitě odstranit, pořád tam
zůstane ten státní aparát, který se nedá tak rychle vyčistit. To je něco šíleného. Pokud by nastaly svobodné volby, pokud by
lidé věřili tomu, že ty volby budou už poctivé, tak se můžou vyměnit prostě skladba parlamentu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je to, je to vůbec možné, teď narážím na promarněnou šanci. Po roce 1990 v někdejším Sovětském svazu, respektive Rusku,
protože i sami bezesporu Rusové po rozpadu Sovětského svazu počítali s tím, že ta demokracie jim přinese. Nechci říct
konzum, ale, ale nějakou sociálnější spravedlnost a podobně. Nepromeškalo Rusko už tuto situaci a ta mentalita se nezmění,
když si člověk právě čte ruský deník a Annu Politkovskou, která, která byla tam velmi skeptická a právě sledovala asociaci žen,
jestli se nemýlím, upozorňovala na to, že to byly právě matky, které přišly o své syny ve válkách a v základní vojenské službě,
na kterých byl postaven ten ruský protest, a to Putinův režim nebyl tak tvrdý, jako je v současnosti a nepodařilo se to ani tehdy.

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Promarnili jsme skutečně příležitost, když po tom puči GKČP, my jsme byli tam v té době na kongresu pozváni, byli jsme v
Kremlu a tak dále, tam byla obrovská euforie těch lidí, nás zastavovali, říkali, konečně jsme se toho bolševického prokletí
zbavili, konečně se můžeme vrátit do rodiny evropských civilizovaných národů, my tady musíme začít budovat demokratický
stát, ale nevíme jak, proboha, snad nám ta Evropa pomůže. Povídejte, co jste dosáhli v Československu, co privatizace, co
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lustrace, říkal, to jste idealisti. Ano, ale oni sem určitě přijdou ti poradci a poradí nám, protože je to přece v zájmu celého světa,
abychom se stali. Tak ta myšlenka Tomáše Garrigua Masaryka a jeho ruská pomocná akce prostě, potřebujeme vedle sebe
nejenom bohatý, ale demokratický a předvídatelný stát. Dopadlo to tak, že tam ze Západu přijeli poradci, ale byli to
představitelé velkých nadnárodních koncernů, který tam přijeli krást de facto a spojili se s tou místní lůzu, se zločineckým
světem. Ono by to chtělo se třeba podívat dneska znovu, jak vypadaly smlouvy s koncernem Shell, British Petroleum a tak
dále, to je prostě něco do nebe volající, tehdy se tam dalo velice snadno uplatit ty úředníky. No, a tenhle ten systém se tam
vybudoval a přivedlo to prostě k tomu, že to celé jedno pokolení už nevěří v demokracii, protože jim to tam prezentovali ti
kágébáci, kteří byli přikrčeni, ale pak začali říkat, vidíte, tohle to je ta takzvaná demokracie, to je ten kapitalismus, kdy prostě vy
tady budete zase žrát, vybírat zbytky po těch buržoustech z popelnic a tak dále. Takže se tam objevil pojem /nesrozumitelné/ a
velmi sprostý. A ti lidé v Rusku byli zvyklí žít 100 let ve lži a věřili jenom tomu, na co si mohli sami sáhnout a tady si sami sáhli, a
to jim bylo přestavováno jako demokracie, takže, a tohle přivedlo i Putina, prostě on vyhrál volby, protože dokáže dokonale lhát
a imitovat.

Václav MORAVEC, moderátor 
On vrátil aspoň nějakou jistotu Rusku, toho velmocenského Ruska, na které si kdekdo netroufne.

Alexej KELIN, historik a publicista; bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny 
Trošku jinak. On měl obrovské štěstí, on mohl předstírat, když, jak už šel do těch voleb v roce 20, že je demokrat, Kasjanov o
tom velice dobře vypráví a tak dále, protože se to tehdy nosilo, prostě, ano, lidi věřili, že je možná demokracie, jenomže on měl
to obrovský štěstí, že v té době raketově vylítly ceny ropy, plynu a tak dále, ale závratně, takže najednou se tam objevily
miliardy a on začal ty zloděje, kteří si tam předtím ty, vznikli ti oligarchové, on je začal trošku krotit a aspoň něco nechte pro ty
lidi a najednou se opět objevilo zboží, důchodci začali dostávat důchody, to bylo pro ně něco. A to, že prostě ti oligarchové mu
rostli přes hlavu, například Chodorkovskyj, který měl i politické ambice, no, tak byl jsem svědkem historického záchvatu Putina
na zasedání Valdajského klubu, když se ho Adam Michnik zeptal na Chodorkovského, tak najednou ten bohorovný imperátor
najednou byl hysterickej malej prcek, úplně vřískal z toho. To je na dlouhý povídání a já radši už budu zticha.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ne ne, to bych si nedovolil, ale uvědomuje si ruská politická reprezentace, protože zdá se, že ten autoritativní režim v Rusku
přitvrdí, je to tak.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Určitě.

Václav MORAVEC, moderátor 
Bude autoritativnější.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vznikne nová zeď mezi Evropou a mezi Ruskem?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
V tento okamžik za předpokladu, že Putinův režim nepadne, a já jsem bohužel pesimista a budu samozřejmě strašně spokojen,
pokud se ukáže, že se mýlím, tak si myslím, že vybudování zdi je v našem obrovském zájmu, přičemž náklady na budování té
zdi bych nechal na ruském, na ruském režimu. My jsme se vlastně skutečně jako společnosti otevřely nejenom Rusům, ale i
Číňanům. Zaplaťpánbůh už nám začíná docházet, jak strašný to byl problém. Je fascinující, kolik velkých západních firem
podnikalo zároveň v Evropě, v Rusku, v Číně, ve Spojených státech a tomu managementu vůbec nevadilo, přitom to museli
vědět, že tady nebo v USA to funguje úplně jinak, než v Rusku nebo v Číně. Šlo jim o prachy, šlo jim o zisky. Dejme tomu, že u
soukromého kapitálu u investorů, u podnikatelů, ano, zisk je to hlavní. Problém je, a to je mimochodem něco ale, co se v historii
stalo mnohokrát, že místo toho, aby jim politické elity začaly, aby je začaly upozorňovat na to, že my vám ale nebudeme
pojišťovat jako u nás EGAP vaše rizikový kšefty v Rusku, tak ono to dopadlo přesně naopak. Oni silou svého kapitálu si
dokázali zainteresovat tak velkou část politických elit v různých zemích, naši nevyjímaje, že naopak vlastně ty státní aparáty a
jejich potenciál analytický, bezpečnostní a tak dál, buď musel začít sloužit tomuhle tomu zájmu, anebo byl systematicky
umlčován. Vždyť se podívejte, co se stalo v Česku v roce 2016, respektive po roce 2016 v souvislosti s auditem národní
bezpečnosti, jaká opatření měla být přijímána proti rozvratnému ruskému a čínskému vlivu. A v době, kdy jsme tady měli vládu
tvořenou ČSSD a ANO a na Hradě Miloše Zemana, tak jak tohle to všechno, buď to bylo zlikvidováno, anebo vlastně těm, kteří
za tím stáli, byl nasazen roubík. Česko v tomhle ohledu není výjimkou. To znamená,...

Václav MORAVEC, moderátor 
Takže Rusko bude, když vstoupím do vaší řeči, Česko, tedy Rusko bude víc totalitní, bude izolovanější a dojde Rusku, že není
pro Rusko nejlepší, když je odkázáno na Čínu?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
To je, myslím si, v tento okamžik jeden vůbec z nejzajímavějších jaksi otazníků, který se nad tím vším vznáší. Když se podíváte
na ruské dějiny, tak zjistíte, že Rusové, ruské děti se učí v zásadě ve škole o tom, že nepřítel přišel vždycky ze Západu,
Švédové, Poláci, Napoleon, potom Hitler teď NATO, jako kdyby neexistovala zlatá horda, jako kdyby předtím neexistoval
mongolský, mongolský prostě Čingischán a mongolský, mongolský vpád, přitom to byla ta síla, která svého času většinu toho
prostoru, kterému dneska říkáme Rusko, držela pod kontrolou. A je zajímavé, když se podíváte na Putina, jak s krabičkou
zmrzliny přijíždí do Pekingu, a to si nedělám legraci, on skutečně, nevím, jak dospěl k závěru, že čínský prezident má rád
ruskou zmrzlinu, takže velice často přijíždí a prostě drží krabičku zmrzliny a předává krabičku zmrzliny čínskému prezidentovi, to
je úplně to samé jako svého času ruská knížata předávala tribut mongolským Chánům, tehdy samozřejmě ne v podobě
zmrzliny, ale v podobě otroků, v podobě jantaru, v podobě kožešin a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor 
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Děkuji za tuto zajímavou debatu. Doufám, že v ní budeme co nejdříve pokračovat. Michael Romancov a Alexej Kelin byli mými
hosty. Přeji, pokud možno klidnou neděli a děkuju vám.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Díky za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vám, divákům, děkuji, že jste se dívali na Otázky. Jsme na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek dne, pokud
možno ve společnosti České televize.

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.03.2022 18:17 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Tví běženců potom s námi jsou komunikují krajští hasiči, kteří tedy fungují v KD aréně a na základě jejich požadavků se odsud
budou převážet potom ty komodity přímo do kávy arény, takže teď třeba aktuálně vím, že je zájem o dětské kočárky, že si sem
jezdí třeba nějaký pití pro děti pro nějaký sladkosti, takže tímhle stylem by to mělo zatím podle těch zpráv, který teď máme, tak
takhle by to mělo fungovat.

mluvčí 
Pohonné hmoty jsou v Česku jedny z nejdražších v historii. Obyvatelé příhraničních oblastí tak stále častěji jezdí tankovat do
zahraničí. Jsou paliva levnější v Polsku. Zároveň stále platí snížené DPH u pohonných hmot.

mluvčí 
Od rána tu tankují prakticky jenom čeští řidiči vzhledem k tomu, že řidiči z Bohumína se mají 10 minut řidiči z Ostravy 15 minut
autem, tak jsem opravdu vyplatí tady tankovat, protože cena naturalu je tu 6,5 zlotých za litr zhruba 34 Kč, zatímco u českých
čerpacích stanic teď benzín překračuje až 40 Kč za litr i tady ale došlo k začátku února, kdy byla ta sleva zde s DPH zavedena
ke zdražení. Snad začátku února tu benzín litr benzínu nepřesahoval Paes 6 zlotých. Co se pak týče množství benzínu, který
tady mohou Češi natankovat, tak povolenou mají plnou nádrž a 20 l v kanystru. Pokud si budou přes hranice převážet více než
toto množství, tak může Celní správa zkontrolovat a pokud u sebe nebudou mít platný daňový doklad, tak bude pokutovat a
benzín jim zabaví za platný daňový doklad se v tuto v tomto případě nepovažuje jenom účtenka z benzínky.

mluvčí 
Ruská armáda podle místních samospráv zesílila ostřelování rezidenčních oblastí na severozápadním přístupu ke Kyjevu.
Dělostřelecké granáty dopadají na města Bučan i peníze a roztomile. Uprchnout se z nich snaží tisíce obyvatel.

mluvčí 
Místo, kde teď stojíme, je samotný okraj Kyjeva, respektive ta jeho obydlená část za mnou vidíte silnici, která vede skrz les na
místo, které už z našeho vysílání znáte a na onen zničení ukrajinskou armádou preventivně zničený most, ze kterého se pěšky
evakuovali lidé z těch zmíněných obcí i PIN Bucha. Proč na tom místě nejsme stejně jako včera. Dnes dopoledne vlastně ještě
před ten most přímo na silnici, kudy se lidé evakuují dopadlo a několika dělostřeleckých granátů, a to místo se v podstatě
vylidnilo. Teď vidíte přijíždět sanitku. Je to způsob, jakým teď v těchto chvílích probíhají evakuace a z těchto míst tzn. už tam
nejezdí autobusy jako včera. Jezdí tam jezdí tam dodávky sanitky, které rychle lidi nabírají rychle, převážejí zpět sem na hranu
Kyjeva.

mluvčí 
A.

mluvčí 
V podstatě teď je vidíme ještě rozdíl, když to srovnám se situací před třemi dny, tak ti lidé, kteří teď, které teď ty sanitky nebo
potažmo dodávky na auta přivážejí toho mostu, tak jsou evidentně vystrašení a šokovaní. Mnoho z nich tady potřebuje
asistenci mediků a a vlastně tihle lidé, kteří se ještě v těch posledních dnech skrývali v těch zmíněných obcích, tak teď je
nastupují a do těch přistavených autobusů a i vlastně a je pak odvážejí dále do bezpečí do Kyjeva. Tzn. když to teď shrnu,
vidíme důsledky toho, o čem jste mluvili ve studiu zhoršení bezpečnostní situace, intenzivní ostřelování bombardování těch
obytných rezidenčních čtvrtí. A tohle je výsledek vlastně to, co jste teď viděli, je teď jediný způsob, jakým se ti lidé mohou
dostávat do bezpečí už nejde jako včera, kdy ty žluté autobusy, které stojí v řadě za námi, přijížděli až k onomu mostu. Nabírali
tam lidi v relativním poklidu. Samozřejmě to je možná eufemismus použít takové nebo takové slovo poklid, ale bylo to možné,
bylo to možné dnes to není možné. Sanitky já a auta dodávky velmi rychle jezdí tam zpět, protože v těch místech před tím
mostem se ozývají dopady dělostřeleckých granátů. My jsme vlastně jeli o něco blíž tomu mozku, ale ta situace tam byla
opravdu velmi nepřehledná. Cesta byla prázdná. Nikdo po ní nechodil těch pár lidí, kteří se trousili pěšky, tak šli po jejich
krajích v příkopech tak, aby předešli možnému nebezpečí, kdyby došlo k nějakému výbuchu, takže v podstatě, když můžu tu
dnešní situaci srovnat, jak včerejškem, tak s tím předešlým dnem, tak ta je teď vidíte obrněná vozidla ukrajinské ukrajinských sil
Straka jedou právě tomu mostu do oblasti do oblasti předměstí Ircing. Ta situace evidentně těch zmiňovaných předměstích na
severozápadě Kyjeva se zhoršuje, a to, co můžeme teď sledovat v přímém přenosu a je jenom důsledek dění v těchto
předměstích.

mluvčí 
Záběry vypadají velmi dramaticky jenom, abychom to tedy možná řekl explicitně ti lidé, kteří které jsme viděli v autobuse chtít
tedy utíkají z předměstí RP nyní převážně tedy hlavně a a možná i v těch posledních minutách. Daří se ještě civilistům odsud
dostat, daří se jim přijíždět nebo jsou to skutečně jen malé jednotky lidí, kteří se dostanou právě z této oblasti.
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mluvčí 
Viděli jste sami o bavíme se o o obcích o desítkách tisíc obyvatel a i vlastně včera, co jsme mohli vidět, tak množství lidí, které
kteří ještě utíkali pěšky bylo mnohem větší než o den dříve, ale dnes je ta situace z bezpečnostního hlediska mnohem složitější
a bohužel v tuto chvíli nemám k dispozici žádné číslo ohledně toho, kolik lidí ještě může v těchto obcích zůstávat, kolik se jich
podařilo evakuovat do bezpečí. Bavíme se ale znovu o obcích Filipíny, zejména o obci buď, která je hned na na Irák nyní také
Hostomic Lou a kde se od začátku invaze bojuje o strategické letiště. Co je důležité toto jsme tady viděli a mohli jsme se bavit s
lidmi, kteří se právě v posledních minutách dostali a po té silnici z peněz jsem do bezpečí, tak oni opakují to, co zaznělo to, co si
říkala šátek ve studiu, že o jsou terčem ostřelování a že jsou dokonce terčem střelby a za ruské strany a mluvili jsme tady s
mužem, který hledal svoji ženu, která kterou převezli někam do nemocnice tady v Kyjevě a on říkal, že je, ale se svojí
manželkou v autě s dětmi, ať auto bylo označené podle něj nápisy děti, ale stejně na něj a podle něj ruské síly a spustili palbu
prostříleli pneumatiky, jeho žena utrpěla zranění. Podařilo se ale nakonec evakuovat do bezpečí a jak říkám, v těch v tom
chaosu a jeho žena zamířila do nemocnice. On se jí pak vydal hledat slyšeli jsme další svědectví Ota mladého chlapce, kteří,
který se svým kamarádem se pěšky podle svých slov dostal přes ruskou kontrolu, takže je prohledali, legitimovali nakonec se a
pustili, ale říkal, že ve městě je podle něj řada mrtvých civilistů samozřejmě. Já to říkám s odkazem na jejich svědectví a v tuto
situaci je pro mě nemožné. Ano, v tuto chvíli pro mě nemožné tyto informace a potažmo situaci přímo firmě ověřit.

mluvčí 
To jsou naprosto šokující zprávy. Rozumím tomu, že ta situace velmi nepřehledná. Ty se ale před malou chvílí říkal, že byste se
vydali nebo zkoušeli vydat s kameramanem ideál právě směrem k tomu onomu mostu. Mohl by jsi, prosím, ještě tedy popsat, co
jste viděli poté cestě?

mluvčí 
A je to poměrně jednoduché, vlastně vidíte ústí cesty, která vede do Rtyně a ta vede lesem, kde vlastně žádná zástavba není
ta cesta byla naprosto prázdná. Viděli jsme jednotky pěších, možná dohromady 10 lidí a vlastně zastavili jsme stovky metrů a
od míst, kde jsme se pohybovali včera, kde ale dnes dopoledne, jak jsem říkal a spadlo několika střel a ta situace tam byla
nepřehledná dál jsme se nevydávali a vlastně, co se děje, to má u toho mostu samotného jsme už neviděli, protože se ozývala
palba z minometů a a dělostřelec dělostřelecká palba a tzn. říkám, že ta situace byla nepřehledně nižší a možná nebezpečnější
než včera a a to o její její efekt na to si na na to, co se děje, tady vidíme jednoznačně v tom, jaká jsem zmiňoval, co jsme viděli,
jakým způsobem probíhá ta evakuace už to není tak, že by lidé mohli přejít poměrně v klidu ty trosky mostu nasedli do
autobusu jeli dál do Kyjeva, ale v podstatě odehrává se za těch podmínek, které jsem popsala a které jste viděli na začátku ve
chvíli, kdy a jsem přijela ta ambulance.

mluvčí 
Které teď stále sledujeme. A ještě možná jedná s otázka v těch posledních bezprostředních minutách ozývaly se nějaké
výbuchy byly slyšet třeba dále, nebo kdy jste naposledy zaslechli nějaký výbuch?

mluvčí 
No, ono ta volba pokračuje stále teď jenom, abych uvedl trochu do do nějakého kontextu, kde jsme také jsme zhruba 15 km od
centra Kyjeva jedou další 2 dodávky a kamera možná může na ně otočit, které zřejmě přivážejí další lidi z oblasti onoho
zničeného mostu. Ten je tím směrem, odkud teď ty 2 auta přijíždějí vzdálený zhruba 5 km, takže je to relativně velká vzdálenost
a další zhruba 3 km centrum i peněz, takže my jsme teď nějakých 8 km o centra a samotné rytině na okraji, jak říkám na
severozápadním okraji a Kyjeva a ty dunivé rány teď 1 byla slyšet. Vlastně se tady opakují celkem v pravidelných Intel
intervalech a v to, co zaznělo, teď byla zřejmě odchozí Palma. No z ukrajinských pozic je to jednoznačně, takže obě strany na
sebe střílejí, ale jak jsem říkal, na začátku a ty granáty vypálené tou ruskou už dopadají blíže každý den se blíží více více o
okraj Kyjeva dnes už tady zasáhli a v ten ten most, který jsme měli možnost vidět ta ve včerejších předvčerejších příspěvcích a
znovu opakuji, ta situace se podle všeho výrazně zhoršila, a právě do ticha už několikrát jmenovaných předměstí.

mluvčí 
Připomenu tedy, že boje pokračují v Perpignanu hostovalo, ale také například vůči Václav Černohorský prozatím moc děkuji.
Děkujeme i kameramanovi České televize panu Němečkovi.

mluvčí 
Sledujeme přímé svědectví přímo z Ukrajiny. Teď v našem vysílání opět další z institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  vám ještě jednou. Přeji dobrý podvečer. Informovali jsme před málo minutami o
apelu Francie, jakého prezidenta na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby nedopustil ohrožení jaderných elektráren.
Prezidenti za sebou mají dvouhodinový telefonát. Ovšem prezident Putin dává najevo v těch posledních dnech rozhovorech
naposledy v rozhovoru. S tureckou hlavou státu, že přestane bojovat, až se vzdají Ukrajinci, takže sledujeme, jaký přístup buď
bude po mém, anebo boj jen tak neskončí.

mluvčí 
Tak sledujeme pokračování toho, co Vladimir Putin započal v roce 2014, co zásadním způsobem eskalovalo ve čtvrtek před 10
dny tzn. Vladimir Putin dala těmito svými kroky najevo, že v tom svém odhodlání zničit Ukrajinou, co by stát stojí velice velice
pevně a méně tady dává tím zároveň najevo svým partnerům nebo protivníků nebo nepřátelům. Podle toho, jakou se obrací,
že, že skutečně půjde do konce a je na nich, jakým způsobem k tomu přistoupí, znali to umožní nebo neumožní Ukrajinci,
kterých se to týká nejvíce z toho důvodu, že Ukrajina je jednou zemí, která čelí probíhající agresi už dali najevo, že po Rusko
dobrovolně nepůjdou, takže to povede logicky k tomu, že konfrontace ještě nějakou dobu bude trvat.

mluvčí 
I zítra se má odehrát další kolo jednání, která se týkají války na Ukrajině, jenže i když je to mediálně sledované téma poutají ta
jednání pozornost. Dá se od nich čekat v téhle fázi podle vás nějaký posun?

mluvčí 
Tady jde o to, jaká jednání máte na mysli, pokud jde o ty Rusko ukrajinské rozhovory, to ano, okolo těch rozhovorů, tak tady
samozřejmě vzhledem k tomu, že najednou žádný summit, tak maximum, co lze očekávat, je nějaká dohoda o nějakých
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humanitárních koridorech a případně zastavení zastavení bojů tzn. klidu zbraní, byť i to si myslím, že by bylo příliš optimistickým
očekáváním, pokud jde o moje hodnocení té situace a ruské vůle té agresi pokračovat, nicméně dobře už v té otázce narážíte
na to, že tady nejde pouze ukrajinskou nezávislost svrchovanost územní celistvost tady nejde pouze o mír a bezpečnost
stabilitu východní části evropského kontinentu. Tady se hraje do velké míry skutečně o další podobu. Mezinárodní uspořádání
od toho, jestli bude normální, že jakákoliv země, která se na to cítí, prostě nebude moci napadnout beztrestně svoje sousedy,
anebo jestli bude platit ještě mezinárodní právo. A tyto otázky týkající se další podobu mezinárodního uspořádání pochopitelně
nebude Rusko řešit s Ukrajinou, nicméně ten ukrajinský odpor může výrazně zbrzdit nebo znemožnit ruskou snahu o totální
přepsání vůbec pravidel hry a a podoby podoby toho mezinárodní uspořádání, kde epicentrem té té prověrce konfrontace
momentálně se stal region střední východní Evropy.

mluvčí 
Podívejme se ještě na další hráče v regionu, jaké vlastní zájmy třeba hájí v tomto regionu Izrael nebo Turecko, protože oba
přední státníci s Vladimirem Putinem mluvili a mají řadu společných, pojďte právě s ruskou federací, ale pochopitelně Ukrajinu?

mluvčí 
Já si nemyslím, že jak Izrael, tak Turecko hrají nějakou větší roli Turecko sehrálo pozitivní roli v tom, že navázala vojensko
technickou spolupráci s Ukrajinou, zejména se to týká dodávek a montáže těch bezpilotních letounů typu buy reaktor, které už
se osvědčily v řadě ozbrojených konfliktů. Nicméně pokud jde o nějaké těsnější zapojení do toho probíhajícího Rusko
ukrajinské ozbrojené konfliktu tady já nic takového nevidím a pokut by měli sehrát nějakou roli, tak ta role bude spočívat pouze
v tom, že nabídnou svoje dobré služby pro případnou mediaci v případě, že Rusko něco takového projeví zájem, ale já si
myslím, že pro Vladimira Putina ta situace už je dnes natolik potupná. To, že si nedovede nedokázal poradit s narkomany
neonacisty, jak jak nazývá ukrajinské vedení. To, že ukrajinský národ, který ne v pojetí Vladimira Putina neexistuje, je schopen
agresorovi klást účinný odpor a páchat masivní škody zejména na lidských životech, pokud jde o tu tu invazní okupační
armádou, takže i ta situace, že by Izrael nebo Turecko mohly přispět k nějakému diplomatickému řešení, je sama pro Vladimira
Putina velmi pravděpodobně těžko skousnutelné a a i z toho důvodu já si nejsem jist, že by tyto snahy jakkoliv je potřeba
podporovat, mohly mít nějaký větší efekt nějaký větší vliv na situaci v zóně konfliktu.

mluvčí 
Ještě by mě zajímalo, jak také hodnotíte pozici Číny, protože by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je třeba patrné, že ten vývoj a
postup Vladimira Putina překvapil i čínské představitelé přešlapuje Čína na obě strany, co si myslet o vyjádření, že se zavolala,
že by právě Čína mohla být prostředníkem nějakých mírových jednání?

mluvčí 
Myslím si, že ze.

mluvčí 
Strany Evropy v tady šlo o vysílání signálů, že kdyby Vladimir Putin chtěl si zachovat svoji tvář v souvislosti s tou prohrou na
Ukrajině, takže větší čínské zapojení, které by tomu dával všemu punc nějakého globálního jednání by bylo pro Vladimira
Putina více. Zkusme to ne, nicméně ta pozice Číny si myslím, že není není taková, jak nám by se mohlo na první pohled zdát,
pokud jde o nějaké odsouzení ruské invaze atd. přece třemi dny, pokud se nepletu, deník New York Times zveřejnil, že Číňané
o tom ruském plánu napadnout Ukrajinu samozřejmě byli informováni předem a osobně žádali Vladimira Putina, aby s tím
posečkat do skončení olympijských her, které probíhaly Pekingu minulý měsíc a pochopitelně Čína patří nebo nebo je tím
hlavním rivalem Spojených států Čína sama usiluje o revizi stávající mezinárodní uspořádání, byť trošku jiném smyslu než než
samotní Rusové, takže já si nemyslím, že Číňané by byly tolik překvapeni, že by ta situace tolik nevyhovovala, kterou Vladimir
Putin tu svoji agresi proti Ukrajině způsobilo.

mluvčí 
Ještě poslední věc, protože stále pokračují další a další jednání, která se týkají tlaků v podobě uvalených sankcí na ruskou
federaci britská vláda nahlas prohlásila ústy svého ministra, že sankce nejsou žádnou válečnou konfrontací, že nejsou žádný
válečný prostředkem, jak byste třeba vy reagoval na zpochybňování, případně i na ty argumenty, které přicházejí, že sankce
uvalené Západem eskalují celý ten konflikt?

mluvčí 
Tak sankce páchají Rusku škody, které Rusko nestojí v tomto ohledu pochopitelně v Rusku z té situace nadšení nejsou,
nicméně sankce nejsou vojenským prostředkem. Agrese, na kterou by Rusko mohlo, případně reagovat použitím vojenské síle,
vypadá vypadá jinak, ale ty sankce jsou, jsou smrtící a Rusko bez ohledu na to, kolik ukrajinského území důsledků zachvátí. Té
podobě vypadá dnes velmi pravděpodobně už v krátkodobém horizontu končí a a to je něco, co musejí ty střízlivé hlavy, které
Rusko určitě aspoň některé zůstaly brát do úvahy. A je to něco, na co sází západ, pokud jde o snahu ovlivnit ty ruské
kalkulace, které zjevně k dnešnímu dni ale směřují k zničení ukrajinského státu a totálnímu ovládnutí ukrajinského území.

mluvčí 
Já vám děkuju za váš komentář za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku na shledanou.

mluvčí 
Děkuji.

mluvčí 
Sovětský tank číslo 23 už na pražském Smíchově 3 desítky let nestojí. Náměstí Kinských na něj ale stále odkazuje dílo 10 deka
tanku od sochaře Davida Černého. Teď bylo šetřeno modrou žlutou, tedy barvami ukrajinské vlajky.

mluvčí 
Je to téměř 31 let, co sovětský tank tady na náměstí Kinských byl poprvé přetře narůžovo. Teď se do barev ukrajinské vlajky
oddělal torzo tanku a otázka na autora díla Davida Černého je asi předvídatelná. Proč a jak k tomu došlo, proč a jak se to
stalo?
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mluvčí 
Přišel kamarád před třemi ten zelenej, kterej byl v okupačním provedení z osmašedesátýho, tak hodíme na takové okupační
trochu Ukrajiny asi důvod jasnej, předpokládám, že ne příliš lidí tady v té zemi nebo lidí a já bych to nenazýval lidma, který by
mohli schvalovat brutální neuvěřitelnou okupaci, Ruska Ukrajinu, tak to je takový jenom po dotknutí, že tím asi taky
nesouhlasíme a nakonec je to 34 nebo konec 30 čtyřky, která, jak známo, Severa Paukner.

mluvčí 
Neměl jste obavy trochu z toho, že by to mohlo být tato akce i dezinterpretována. Koneckonců je to tam, který zalézá pod zem a
teď má.

mluvčí 
Zrodit, že to je úplně vlastně této souvislosti v tuto chvíli irelevantní důležitý je, že je to v barvách státu, který je v tuto chvíli fakt
naprosto bezprecedentně destruován Niče jsou tam zabíjení civilisti a je to a nehoráznost, která v jedenadvacátém století, jestli
se neměla na evropském kontinentu ukazovat to, jakým způsobem Rusko se chová. To jenom vlastně by dokumentuje. A z
mýho pohledu třeba bylo Prima, kdyby 2 předchozí prezidenti teda současné předchozí pochopili, například ten současný by
mohl okamžitě rezignovat, protože je to velký spojenec Putina o Klausovi vůbec nemluvě.

mluvčí 
Zrovna těchto dvou lidí teď bylo znát nějaký, řekněme, obrat, jak vy hodnotíte ty projevy jednak prezidenta Zemana jednak
prezidenta Klause, kteří tu válku odsoudili?

mluvčí 
Já si myslím, že to je dobrý, je to přirovnání s tím s tím pytláka nechytíte my myslivec, jak má na tom rameni, tak tu srnu chytili
pytláka říká, že vy tady normálně nesete srnu. Znáte hra není pytlák, zda již.

mluvčí 
Od srna. Vy jste si včera.

mluvčí 
Jste teď nebyl přímo natěrač, o čem nevím toho toho torza, přesto se symbolem tanků a s jeho samotnou masou, tak pracujete
už přes těch přes ty 3 desítky let čekal jste, že se k němu tak dlouho ještě budete vracet.

mluvčí 
Ne ne, a dokonce jsem to ani nechtěl. Myslel jsem, že to bude tak chvíli tady, že ta tímto, že se možná propadne dolů, ale zdá
se, že prostě Rusko je nenapravitelný.

mluvčí 
Stanovil jste si pro sebe třeba nějaké podmínky, podle kterých poznat, kdy bude čas, aby ten tank zajel, abyste třeba zakopal
úplně na něj zapomněl?

mluvčí 
Já myslím, že takový podmínky by si asi jako toto, aby, aby Rusko přesto přestalo být agresivní okupant si za posledních 100
let přál mnoho mnoho mnoho desítek milionů lidí a toho ty asi nátura.

mluvčí 
Vnímáte nějak specificky roli umělců, konkrétně výtvarných umělců v dobách takových dobách takové krize.

mluvčí 
Jsem skeptický, myslím si, že v tuto chvíli nejsou potřebou je úplně umělci, ale spíš spíš ty zbraně na tu krajinu. A byť existuje
tvrzení, že, že jediný, co zabilo komunismus, byla elektrická kytara, tak si myslím, že to je spíš takovej mýtus?
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Napadená Ukrajina. Na půdě Univerzity Karlovy se mluvilo o masovém vrahovi z Kremlu a debatě cinknuté
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Měli bychom se vymezit proti selhání elit a médií, což je nebezpečné. A ne si chladit žáhu na lidech, co prodávají ruské zboží.
Tak se mimo jiné vyjádřil historik a autor monografie o ukrajinské moderní historii Jablko z oceli David Svoboda při debatě
Napadená Ukrajina v nové budově Univerzity Karlovy na okraji Prahy.

„Masovému vrahovi sedícímu v Kremlu nebo v bunkru kdesi na Urale může být přičteno k dobru leda to, že nyní všichni víme,
kde se nachází Ukrajina.“ Tak začal své povídání o současném dění na východě historik z Muzea paměti XX. století David
Svoboda. Stalo se v týdnu při debatě Napadená Ukrajina.

Nesprejovat na výlohy

Konala se ve fungl nové budově Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
( FSV  UK ) nedaleko pražské  stanice metra Nové Butovice ve čtvrtek. „Každá minuta znamená jeden zachráněný život,“
omluvila se dopředu diplomatka Zdena Caisová, že nepřijde.

A autor rozsáhlé monografie o ukrajinské moderní historii Jablko z oceli David Svoboda pokračoval: „Jsem vzteklý. Výlohy
ruských potravin bych nesprejoval. Měli bychom se ale vymezit proti selhání elit a médií, což je nebezpečné. A ne si chladit
žáhu na lidech, co prodávají ruské zboží.“

Právě nedaleko katedry na stanici metra Hůrka někdo rozmlátil výlohu a dveře „ruského obchodu“ a nalepil na ně nálepku s
barvami Ukrajiny. Majitel této sítě obchodů je nicméně Čech a prodává se tam hlavně ukrajinské, běloruské, moldavské, ale i
ruské zboží. A bouřit vášně mohou tak jen výlohy, hlavně kvůli tomu, že jsou na nich nápisy v azbuce.

Vraťme se ale k debatě. Svoboda varoval před tím, že dojemná národní shoda se může zvrátit, nicméně teď má pocit, že je
členem vyhrávajícího mužstva. Ruský prezident Vladimir Putin je podle něj dekompenzovaný psychopat, který nemládne,
protože mu letos bude sedmdesát. Nicméně nelze brát současné dění ani tak, že zbloudilí Rusové podlehli svodům nějaké jeho
chunty. V představách Putina a některých Rusů se na Ukrajině vede boj proti zlému Západu.

Rusko rozrušuje normy

„Válka nezačala nedávno, ale začala zabráním Krymu a intervencí na Donbasu,' podotkl politolog Jan Šír, jenž se specializuje
na dění v postsovětském prostoru. Na debatě byl přítomen online přenosem z arménského Jerevanu. Podle něj Rusko už léta
rozrušuje některé ustálené normy, jako třeba nepoužití prostředků hromadného ničení, což porušilo použitím novičoku při
některých atentátech. Normy porušilo však i útokem ve Vrběticích.

Šír připomněl, že ruská vojska se v roce 1999 měla stáhnout z Podněstří, odtrženecké části Moldavska, což neudělala a nyní
mohou být použita při nástupu na Oděsu.

Podle Ondřeje Klípy z Institutu mezinárodních studií při FSV  UK , který na zmíněné katedře učí, Češi obstáli v testu solidarity,
ale „v čele státu je osoba, jež pořád čistila pověst Ruska v uších české společnosti, a celá debata je cinknutá dezinformátory“.

„Představy o tom, že Rusko má nárok na Ukrajinu, jsou mylné,“ doplnil Šír. Ukrajina je „pomezní prostor“; podobnou historii má
spousta států. Putinovu logiku je třeba odmítnout.

Z debaty dále také vyplynulo, že Ukrajina možná nezvládne konfrontaci s druhou největší armádou na světě, ale okupace
nepřátelského území s více než 40 miliony obyvatel bude velmi těžká. Pozitivním scénářem pro Ukrajinu by však byla obnova
suverenity a celistvosti země, reparace a pohnání viníků k odpovědnosti.
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Pomáhají zbraně i informace
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Roman ŠEBRLE, moderátor 
Na Ukrajinu proudí pomoc z celého světa. Kudy přesně, to je přísně střežené tajemství.

Eva Hecko PERKAUSOVÁ, moderátorka 
Pomocí ale mohou být i cenné informace. Podívejte se, jak je Ukrajinci získávají.

Petr HOLMAN, redaktor 
Pomoc proudí na Ukrajinu ze všech stran. Vojenská i humanitární. Dostat ji ale rychle a efektivně na místo určení není úplně
jednoduché. Nebe nad Ukrajinou je nebezpečné. Letadla se širokým obloukem vyhýbají Ukrajině, Bělorusku a severní části
Černého moře. Pomoc proto proudí po kolejích. Informace o jednotlivých zásilkách podléhají vysokému stupni utajení.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní analytik 
Pokud by měli jenom podezření, že v tom vlaku se převáží zbraně, munice a podobně, tak jsem si jist, že by neváhali zaútočit.

Petr HOLMAN, redaktor 
Stejně cenné jako zbraně jsou ve válce informace. Ty získávají alianční průzkumná letadla Awacs při letech nad územím
Polska, Slovenska, Maďarska nebo Rumunska. Pomáhají i satelitní snímky.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Američané mohou poskytovat satelitní snímky nebo minimálně informace, které vytěží z těch satelitních snímků, o tom, kde
Rusové jsou, kde mají letadla, kolik jich tam je atp.

Petr HOLMAN, redaktor 
V detailech jsou přitom satelity schopné rozlišovat až na centimetry.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní analytik 
Všechny státy, které je mají, samozřejmě utajují tu rozlišovací schopnost, ale co neumí, tak nevidí do hlavy.

Petr HOLMAN, redaktor 
Armády se totiž snaží satelity ošálit například pomocí maket.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní analytik 
Je dobré to, co vidí ty velké oči, aby také někdo uměl a byl schopen skutečně ověřit na místě.

Petr HOLMAN, redaktor 
Špionážní satelity mají obecně nejvyšší zabezpečení. Přesto hackeři Anonymous tvrdí, že údajně ruské špionážní satelity
napadli, a poslali taky vzkaz prezidentu Putinovi.

Anonymous 
Lidé celého světa vám budou vzdorovat. Tuhle válku nemůžete vyhrát nehledě na to, jak silný si myslíte, že jste.

Petr HOLMAN, redaktor 
Petr Holman, CNN Prima News.

Zbraně, zbraně, zbraně
TISK , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 28 , Autor: BARBORA CHALOUPKOVÁ, ONDŘEJ KUNDRA, TOMÁŠ LINDNER, JIŘÍ SOBOTA ,
Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 00:20 , Čtenost: 192 170 , Rubrika: Téma , AVE:
1 501 225,16 Kč , Země: Česko , GRP: 2,14
Na Ukrajině se schyluje k městské válce, Západ mění strategii a chystá se na střet s Ruskem 

CHtěl bych se vám ze všeho nejdříve omluvit. Jak sami víte, okolnosti, za kterých se shledáváme, nejsou úplně normální. Až do
konce jsme nevěřili tomu, že skutečně vstoupíme na ukrajinské území,“ řekl minulý týden v Kyjevě na tiskové konferenci
přítomným zástupcům ukrajinských médií jeden ze zajatých ruských velitelů podplukovník Dmitrij Astachov. Ruský vládce
Vladimir Putin chtěl rychle porazit Ukrajinu a zmocnit se jí. A jedním z možných vysvětlení neúspěchu je i to, že část z 200 tisíc
ruských vojáků měsíce soustředěných v Rusku a Bělorusku u ukrajinské hranice do poslední chvíle nevěděla, že budou
zapojeni do invaze. Na skutečný boj nebyli připraveni, jejich morálka je proto nízká, a s tím jak přibývali mrtví, začaly se na
ruské straně množit sabotáže vojenské techniky. Někteří vojáci vyvrtávali díry do nádrží, aby nedojeli na frontu. 
Bojovou morálku podle amerických a britských tajných služeb podvrací i špatné zásobování: chybí nafta, jídlo i voda. Také
proto se měly zastavit mnohakilometrové kolony ruské vojenské techniky přesouvající se ke Kyjevu. „Množí se zmatky a přibývá
dokladů o opouštění bojových vozidel. U Rusů se začínají ukazovat slabiny – slabý trénink, stále vysoký podíl branců,
nedostatečná logistika,“ vysvětluje diplomat a analytik think tanku Evropské hodnoty Martin Svárovský. Ruská auta také často
podle zdrojů z místa nemůžou jet dál, nemají na čem, v Rusku nebyla pravidelně přeparkovávána a zpuchřely jim pneumatiky. 
Materiální převaha, kterou Rusko proti Ukrajině má, se i kvůli nedostatkům v logistice zatím neproměnila v rychlé vítězství. Na
vině je však podle vojenských expertů zvláště fakt, že se ruská armáda zatím neřídila svou typickou strategií: ve větší míře
nebyly použity stíhačky ani námořnictvo. „Zatím to není ta válka, na kterou jsou ruští vojáci cvičeni,“ řekl v rozhovoru s
bezpečnostním webem War on the Rocks Michael Kofman, americký specialista na ruskou armádu a rodák z Kyjeva. Zvolená
strategie podle něj vycházela z mylného předpokladu, že ukrajinská vláda brzy zkolabuje. Putin se snažil válku utajit před
ruským obyvatelstvem a věřil, že se případným rychlým, nekrvavým úspěchem vyhne zcela zničujícím sankcím Západu. Použití
silných stránek ruské armády by vedlo k masakrům civilistů a znemožnilo jeho politický cíl: pacifikaci Ukrajiny, dosazení
proruské vlády, trvalé svázání s Ruskem. „Obávám se, že se teď ruská armáda přizpůsobí a začne bojovat tu válku, kterou umí.
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Brutální, se spoustou zkázy ve městech,“ řekl Kofman. „A jestli se to stane, tak to bude úplně jiná válka než dosud.“ 
Ruská strategie se koncem minulého týdne skutečně začala měnit: množilo se ostřelování civilních cílů, řada měst byla pod
každodenní palbou raket. Vojenští experti mluví o tom, že tato hrubá síla má nyní přispět k demoralizaci obyvatelstva a
postupnému podmanění Ukrajiny. „Bylo by nebezpečné dělat z prvního týdne nějaké závěry o slabosti ruské armády. Můžeme
nakonec vidět opakování scénáře z války v Čečensku a bojů o město Groznyj z devadesátých let, kdy i Rusko také nejprve
poslalo méně vycvičené vojáky či brance, poté ale začalo civilisty terorizovat středověce brutálními metodami a z města udělalo
hromadu trosek. Podobný scénář Rusko použilo i v Sýrii,“ říká Respektu Keir Giles z britského think tanku Chatham House. 
Devadesát procent ruských vojáků připravených na invazi mezitím vkročilo na Ukrajinu. Kdyby se jim v dalších dnech podařil o
něco rychlejší postup než dosud, tak se boj brzy přesune více do měst. To může válku prodloužit, což ukazují příklady z
historie. Například v září 1942, během bitvy o Stalingrad, se sovětský seržant Jakov Pavlov a jeho četa zmocnili čtyřpatrového
činžovního domu – později nazvaného „Pavlovův dům“ – s výhledem na velké náměstí. Budova měla dlouhé výhledy ze tří
stran, Pavlovovi muži kolem ní rozmístili ostnatý drát a protipěchotní a protitankové miny, rozbili a vyřezali otvory ve zdech a
umístili do nich kulomety. Přesunovali se mezi sklepy a vyššími patry, aby se vyhnuli střelbě buď z pušek, nebo tanků. Takto
dům proti německé přesile drželi jako své střelecké útočiště 58 dní, přičemž zastřelili nespočet německých vojáků, zničili
vojenskou techniku nepřítele a dům nakonec ubránili. 
Ukrajinská obrana Při městském boji se dají efektivně využívat raketami a bombami rozbořené budovy, kde sutiny vytvářejí
bezpečnější kryt. „Hodně důležité: munice, granáty, voda, připravené jídlo, protitankové střely (javeliny). Důležité: protiletecké
střely (stingery), miny, pušky pro ostřelovače, pušky, protitankové miny, palivo, drony,“ popsal na Twitteru priority pro případ,
že by musel bránit město a měl jen málo dní na výcvik lidí bez pořádného vojenského tréninku John Spencer, bývalý major
americké armády, později pedagog na americké vojenské akademii ve West Pointu a specialista na války ve městě. 
Důležitým faktem je, že proti Rusům stojí vysoce motivovaní ukrajinští vojáci a dobrovolníci, kteří se nechtějí vzdát. Ukrajinská
armáda má oproti roku 2014, kdy Rusko poprvé zaútočilo na Donbase, lepší vybavení. „Pozvali také instruktory z Británie a
dalších zemí a za pochodu armádu v posledních letech budovali,“ říká Daniel Koštoval, bývalý náměstek ministra obrany.
Významně ji posílily drony Bayraktar TB2: kyjevská vláda loni z Turecka nakoupila prvních 12 kusů, další objednané stroje jsou
v těchto dnech dodávány. „Jsou enormně důležité, protože napadají ruské dodávky munice a paliva. Na Ukrajině už o nich
vznikají písně,“ říká Respektu Gustav Gressel, rakouský vojenský analytik z think tanku European Council on Foreign
Relations. Turecké drony předloni rozhodly o výhře Ázerbájdžánu ve válce s Arménií a loni jejich nákup pomohl centrální vládě
v Etiopii zvrátit vývoj občanské války. Ukrajinská armáda se podle Gressela musí vypořádat s kontrastem mezi velkou rozlohou
země a malým počtem vojáků. „A drony pomáhají tlumit problém způsobený velkými vzdálenostmi mezi jednotkami,“ dodává. 
Vláda v Kyjevě vedle toho Západ žádá o letadla, rakety na odrážení ruských vzdušných útoků, přilby a neprůstřelné vesty. A
také o uzavření nebe nad Ukrajinou. Bezletová zóna by se ovšem musela vynucovat, takže alianční letadla by musela
sestřelovat ta ruská a něco takového NATO kvůli obavám z okamžité války s Ruskem zatím nechce udělat. Jinak jsou ale
masivní dodávky dalších zbraní jedním ze způsobů, jakým západní aliance na ruskou agresi proti Ukrajině odpovídá. 
Zbraně dodává 21 členů NATO či Evropské unie, včetně formálně neutrálních Finska a Švédska, které například dodá pět tisíc
protitankových střel, pět tisíc přileb, pět tisíc neprůstřelných vest a 135 tisíc polních porcí jídla. Česko zatím dodalo kulomety,
samopaly, odstřelovací pistole a tomu odpovídající munici a další výzbroj, která zůstává v utajení. Levicová vláda ve Španělsku
poslala dvě nákladní letadla naplněná například 700 tisíci puškami a samopaly. Německo, pro něž byl vzhledem k historii vývoz
zbraní do války na někdejším sovětském území do předminulého týdne naprostým tabu, již ukrajinské armádě předalo 500
protiletadlových raket Stinger a tisíc protitankových střel a oznámilo dodávku dalších 2700 protileteckých zbraní. Zároveň se na
Ukrajinu vydávají dobrovolníci ze západních zemí, včetně bývalých příslušníků speciálních jednotek, kteří pomáhají cvičit
Ukrajince do městských bojů. Americká vláda dále v pátek sdělila, že s ukrajinskými silami prakticky v přímém přenosu sdílí
veškeré zpravodajské informace o pohybu ruských vojsk i odposlechnuté hovory o jejich vojenských plánech 
Vojenská technika se na Ukrajinu dostává přes polská letiště – klíčové je letiště v Řešově 170 kilometrů od západoukrajinského
Lvova. Na Ukrajinu ji pak vozí kamiony a vlaky. Přesné trasy i seznamy dodaného arzenálu pochopitelně podléhají utajení.
Cílem je dopravit výzbroj co nejrychleji, dřív než dojde k obklíčení ukrajinských měst a většímu zapojení ruského letectva.
„Ukrajinská vláda bude uznávaná a vojensky i finančně podporovaná NATO, i pokud by skončila v exilu nebo na západě
Ukrajiny. Válka tedy bude pokračovat, i kdyby Rusové zemi dobyli,“ říká Respektu Ian Bremmer, prezident konzultantské
společnosti Eurasia Group, jež pro své klienty zkoumá politická rizika ve světě. 
Probuzené NATO Severoatlantická aliance na ruskou agresi reaguje i proměnou vlastní strategie. Podle deníku Th e New York
Times již NATO přesunulo 22 tisíc vojáků do států sousedících s Ruskem a Běloruskem, jejichž faktické splynutí vytváří novou
realitu, které je nutné se přizpůsobit. „Možná vzniknou v pobaltských státech trvalé základny Aliance, více jednotek NATO bude
v Rumunsku, Bulharsku, Polsku. Uvidíme více vojenských cvičení, i v Černém a Baltském moři,“ vypočítává Ian Bremmer.
„Nebudeme muset vymýšlet něco fundamentálně jiného, spíše ještě mnohem více posílit to, co už NATO dělá,“ dodává v
rozhovoru s Respektem Claudia Major, odbornice na obranu z předního německého zahraničněpolitického think tanku Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP). 
Svou obrannou strategii přehodnocují i samostatně mnohé státy. Dánský parlament jedná o ukončení výjimky, s níž se země
odmítla účastnit společné obranné politiky EU, a o navýšení vojenských výdajů na dvě procenta HDP. Vyloučit nyní nelze vstup
Finska a Švédska do NATO, ačkoli Rusko v takovém případě hrozilo vojenskou reakcí. Členství v Alianci má teď poprvé v
historii většinovou podporu Finů – pro je podle aktuálního průzkumu 53 procent obyvatel, před pěti lety to bylo pouze 19
procent. NATO už minulý týden oznámilo, že se tyto dvě skandinávské země od nynějška budou účastnit všech porad
Severoatlantické aliance týkajících se Ukrajiny. 
Nejvýmluvnější proměna uvažování ale, jak už bylo naznačeno, momentálně probíhá v Berlíně. Tamním Spolkovým sněmem
předminulou neděli zněl jeden z nejpamátnějších projevů posledních dekád, v němž kancléř Olaf Scholz zcela obrátil německou
bezpečnostní politiku. Putinův útok na Ukrajinu a mír v Evropě podle něj představuje „historickou změnu“ – a vkročení do nové
reality po Německu vyžaduje i novou politiku. Scholz je podle svých slov přesvědčen, že ruský vladař „chce vytvořit ruské
impérium“, a klíčovou otázkou dneška tedy je, zda „budeme dost silní na to, abychom válečným štváčům, jako je Putin, ukázali
hranice“. 
Dokázat něco takového samozřejmě vyžaduje výrazně větší investice do obrany, než jaké Německo dosud dávalo, a Scholz
změnu ihned oznámil. Především vznikne speciální fond vybavený 100 miliardami eur, z něhož se budou platit strategické
zbrojní projekty. „Fond bude stát mimo státní rozpočet, takže se na něj nevztahují vládní snahy o vyrovnané veřejné finance.
Podstatné projekty díky němu budou mít zajištěné financování, nebudou se muset starat o každoroční opětovné projednání
rozpočtu,“ vysvětluje Claudia Major. Miliardy podle ní půjdou hlavně na léta plánované projekty, které Německo stále odkládalo
a již v minulosti je spojencům v NATO slíbilo. 
Dva konkrétní projekty – doposud velmi nepopulární – Scholz v projevu vyjmenoval. Jeho kabinet nakoupí ozbrojené drony a
americké stíhačky F-35, které zemi umožní účastnit se i nadále tzv. jaderného sdílení. V rámci této odstrašující strategie několik
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států NATO (kromě Německa jsou to Itálie, Turecko, Belgie a Nizozemsko; Francie a Británie chybí proto, že disponují vlastním
jaderným arzenálem) zajišťuje piloty a stíhačky schopné používat na území těchto států rozmístěné americké jaderné bomby.
Bundeswehr dosud užíval zastaralé letouny a ve vnitropolitické debatě byly silné návrhy – zvláště ve Scholzově sociální
demokracii a ve vládní straně Zelených – na ukončení této spolupráce a odstranění jaderných zbraní z německého území.
Scholz tyto debaty ukončil a navíc vsadil na nákup nejmodernějších amerických letounů. 
Zároveň Německo od letošního roku prudce navýší obranné výdaje na dvě procenta HDP – a bude od nynějška tento závazek
vůči NATO plnit. Od roku 2013 se německý armádní rozpočet navýšil ze 33 miliard eur na současných 50 miliard a teď stoupne
na 75 miliard. „Velké zbrojní obchody a modernizace jsou úkolem na řadu let. A jen peníze problémy v naší armádě nevyřeší,
protože jsme dosud měli velké potíže například s pomalostí, špatnou kvalitou zbrojních zakázek,“ připomíná Claudia Major.
„Skutečná zkouška, zda plány dokážeme realizovat, teprve přijde.“ 
Podobná výzva čeká i na Česko, které letos vydává na obranu 1,33 procenta HDP a zaostává tak za svým aliančním závazkem.
„Představme si, že my jako ČR jsme dělali 50 procent toho, co bychom reálně dělat měli. Musíme hned dodat zbylých 50
procent a ještě něco navíc. Když jste dlouho pracovali jen polovičatě, tak teď musíte o to více přidat,“ říká Daniel Koštoval.
Priority českého příspěvku do kolektivní bezpečnosti jsou ve strategiích NATO jasně popsané. „Měli bychom budovat těžkou
brigádu a rozšířit pásová bojová vozidla pěchoty, různé druhy kolových obrněných vozidel nebo letectvo o 12 supersonických
letounu a dopravní letouny,“ uvádí Koštoval některé priority. 
Jaderná hrozba Celý konflikt má ale od počátku rozměry přesahující ukrajinské hranice. Ruská strana totiž systematicky
vyhrožuje svým jaderným potenciálem. 
Když bylo jasné, že invaze nepostupuje bleskově a že se Západ odhodlal přijmout tvrdá odvetná ekonomická opatření, oznámil
Vladimir Putin co nejhlasitěji, že nařídil svým generálům „uvést (ruské) odstrašující jaderné síly do stavu pohotovosti“. 
Dědictvím studené války zůstávají dnes Rusko a USA zeměmi s největším počtem jaderných hlavic – každá jich má zhruba čtyři
tisíce, což dohromady představuje 90 procent všech jaderných zbraní na světě. Počty vlastně nejsou úplně jasné, zdroje se v
údajích liší s tím, že vždy pouze část jaderných zbraní je v reálné pohotovosti, a tudíž použitelná. Jisté nicméně je, že i když
počet jaderných zbraní od konce studené války výrazně poklesl, stále je víc než dostatečný k tomu, aby první skutečně
rozmáchlá jaderná válka mezi Ruskem a NATO byla pro lidstvo zároveň válkou poslední. 
Putinovo prohlášení o „jaderné pohotovosti“ mohlo být vyřčeno tak hlasitě s úmyslem vyvolat na Západě co největší obavy a
nejistotu. Řetězec událostí posledních dní, od brutálního útoku na sousední zemi až po hrozby jaderným vyhlazením, je sám o
sobě tak velkým převratem toho, co bylo až donedávna v mezinárodní politice bráno jako normální, že se v analytických kruzích
rozproudily spekulace nad tím, nakolik jedná Putin příčetně. „Obávám se toho, že Putin možná ztrácí kontakt s realitou,“ uvedl
pro deník The New York Times například legendární harvardský profesor Graham Allison. „Můžete být při smyslech a dělat
blbosti,“ oponoval mu však další těžký kalibr v teorii mezinárodních vztahů Stephen Walt. 
Jak ale všichni přiznávají, vzhledem k uzavřenosti kremelského režimu zůstane debata o stavu Putinovy mysli vždy v rovině
spekulací, což může být také součástí výhrůžného postoje Ruska. Významnou složkou jaderné hrozby je schopnost přesvědčit
protivníka, že výhrůžka je myšlena vážně a že nejvyšší velitel je skutečně ochoten jaderné zbraně použít. Rusko přitom může
vyhrožovat nejenom reálným velkým útokem, ale ke stupňování tlaku by mohlo například demonstrativně odpálit menší bombu
někde nad neobydleným územím například v pláních mezi Běloruskem a Ukrajinou. Nebo použít tzv. taktické jaderné zbraně,
které mají menší výbušnou sílu, ale pořád jde o jaderné zbraně. 
Samotné rozhodnutí, zda jaderné zbraně mají být použity, či nikoli, leží jedině v Putinových rukou, nicméně k jejich reálnému
odpálení potřebuje ještě dva další lidi. „K tomu, aby byly zbraně použity, je potřeba, aby klíčkem otočili kromě Putina ještě
ministr obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Gerasimov,“ vysvětluje ruský bezpečnostní expert a dříve také profesor v
Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů Jurij Fjodorov, jak se o atomové proceduře mluví v ruských intelektuálních
kruzích – přesné postupy však veřejnost samozřejmě nezná. 
Ruská jaderná doktrína, dokument, který rozvádí strategii země pro případný jaderný útok, specifikuje několik situací, v nichž
by bylo Rusko ochotné jaderné zbraně použít. Oficiálně se vždy jedná o obranné důvody, tedy o situace, kdy se Rusko ocitne v
ohrožení a musí – nebo „musí“ – se bránit. Mezi ně patří například situace, kdy by na Rusko někdo útočil jadernými zbraněmi
nebo kdy by útok cizí mocnosti ohrozil možnosti Ruska použít jaderné zbraně nebo pokud by byla „ohrožena samotná existence
ruského státu“. Obzvláště tento poslední bod ruské jaderné doktríny lze interpretovat velmi široce. „Nejde vyloučit, že formulace
o ohrožení existence ruského státu může být vztažena i na ekonomiku a na ohrožení ruského státu ekonomickými sankcemi,“
říká Fjodorov. V ukrajinské válce jsme pravděpodobně svědky velmi „pružného“ využívání jaderné hrozby. Putin ve svém
projevu těsně před zahájením invaze v podstatě (i když zároveň vágně) předem identifikoval prostor ruských zájmů, tedy
Ukrajinu, a rozprostřel ruský „obranný“ jaderný deštník i nad ní. Každý, kdo naruší ruskou vojenskou operaci na Ukrajině – tedy
na území cizího suverénního státu –, může, aspoň podle Putinových temných výroků, počítat s jadernou odvetou. Jako by již
Ukrajina byla de facto ruským územím. 
Nejistota ohledně toho, kdy by bylo Rusko připravené své jaderné zbraně použít, je součástí širšího trendu, kdy v posledních
letech dochází k erozi mezinárodních pravidel pro to, jak s jadernými zbraněmi nakládat. Jak Spojené státy, tak Rusko
vypověděly či neprodloužily hned několik smluv, které regulovaly, jak mohou jaderné zbraně používat, a i kvůli tomu je podle
expertů dnešní situace nepřehledná. Že Rusko není spokojené se současným strategickým rozložením sil, ukázaly i požadavky
Moskvy z konce loňského roku: kromě neutrality Ukrajiny tehdy totiž Rusko požadovalo i stažení aliančních jednotek z východní
Evropy. Tento požadavek cílil mimo jiné také na dvě protiraketové základny NATO v Polsku a Rumunsku, které jsou Moskvě
dlouhodobě trnem v oku. Podle Spojených států mají za cíl zlikvidovat případné jaderné rakety z Íránu, Rusko je ovšem vnímá
jako namířené proti sobě a obviňuje USA, že jejich stavbou porušily jeden z hlavních principů, kterým se obě jaderné velmoci
od sedmdesátých let řídily. Díky tehdy uzavřené smlouvě obě země výrazně omezily svoji protiraketovou obranu, čímž ale
paradoxně snížily chuť na sebe jadernými zbraněmi útočit – každá strana totiž věděla, že pokud by k útoku sáhla, protivník jí to
může snadno oplatit. 
Moskva viní USA nejen z toho, že tuto vzájemnou rovnováhu narušily, když v roce 2001 vypověděly dohodu o omezení systému
antibalistických raket, ale i z toho, že obranné rakety na základnách mohou snadno přeměnit v útočné a napadnout jimi Rusko.
„Technologicky není úplně vyloučené, že by na základny šly umístit i útočné rakety, ale NATO deklarovalo, že tento záměr
nemá. Co se týče druhé ruské obavy, tak ani jedna ze základen nyní reálně nemůže narušit ruskou schopnost zaútočit na
Evropu, pokud by Rusko chtělo,“ říká český expert v oboru jaderných zbraní Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  s tím, že jsou na nich umístěné protiraketové střely, jež jsou schopné efektivně zneškodnit pouze rakety
kratšího a středního doletu. Rusko přitom disponuje velkým množstvím mezikontinentálních balistických raket. Protiraketová
obrana podle Smetany navíc ještě nefunguje tak dobře, jak by si Spojené státy přály. „V ideálním scénáři je její úspěšnost
kolem 50 procent. I protiraketová obrana, jakou mají USA rozmístěnou u sebe doma, by možná zvládla při troše štěstí zachytit
několik severokorejských raket, ale na rozsáhlejší ruský útok by nestačila,“ vysvětluje. 
Pravdou tak zůstává, že Rusko na Západ útočit může, pokud by chtělo, zároveň je však takový scénář podle všech analytiků
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stále velmi nepravděpodobný – na rozdíl od útoku na Ukrajinu by totiž šlo o napadení Aliance taktéž disponující jadernými
zbraněmi, která by Rusku útok byla schopná vrátit. Spojené státy zatím v reakci na Putinovy hrozby volí snahu o uklidnění
situace a dávají najevo, že o jaderný střet nemají zájem. Po Putinově prohlášení o uvedení ruských jaderných sil do
pohotovosti reagovala americká administrativa oznámením, že USA na žádný vyšší stupeň připravenosti přeřadit nehodlají.
Minulý čtvrtek také Spojené státy zrušily naplánovaný test mezikontinentální balistické střely, aby „zabránily tomu, že si ho
někdo špatně vyloží“. 
Obavy z možnosti eskalace situace stojí také za tím, že Západ – aspoň prozatím – nereaguje na zmíněné ukrajinské volání po
vytvoření bezletové zóny nad bránící se zemí, v rámci které by NATO s požehnáním ukrajinské vlády mohlo sestřelovat
všechna letadla, jež by do ukrajinského vzdušného prostoru vstoupila, a to včetně těch ruských. „Není to lehká volba, ale
snaha vyhnout se jaderné eskalaci není zbabělost, nýbrž něco, co supervelmoci praktikují desetiletí, protože se nechtějí dostat
do této situace,“ říká Michal Smetana. To ale neznamená, že k přímé vojenské konfrontaci, včetně hrozby jaderného konfliktu,
nakonec nedojde.. 

Proti Rusům stojí vysoce motivovaní ukrajinští vojáci a dobrovolníci. 

V ukrajinské válce jsme svědky velmi „pružného“ využívání jaderné hrozby. 

K TÉMATU CTĚTE TAKÉ ROZHOVOR S CLAUDIÍ MAJOR NA WWW. RESPEKT. CZ 

WWW. RESPEKT. CZ/AUDIO 

Foto autor:   FOTO ČTK / AP / EMILIO MORENATTI
Foto popis:   Apokalypsa v přímém přenosu. (Sobota 5. března; pod zničeným mostem přes řeku Irpiň nedaleko Kyjeva se
shlukují obyvatelé města, kteří se snaží utéct před válkou) 29
Foto popis:   Tentokrát s podstatně lepším vybavením. (Příslušníci ukrajinské armády s protileteckými střelami, 4. března 2022)
Foto autor:   FOTO GETTY IMAGES
Foto popis:   Nové těžkotonážní zbraně... (Ruské mezikontinentální balistické střely RS-28 Sarmat, 19. července 2018)
Foto autor:   FOTO PROFIMEDA. CZ
Foto popis:   … staré těžkotonážní myšlení. (Zleva ruský ministr obrany Šojgu, prezident Putin, náčelník generálního štábu
Gerasimov)
Foto popis:   Taktika, kterou Rusové umějí. (Budovy poškozené ruským raketovým a dělostřeleckým ostřelováním, Borodjanka,
2. března 2022)
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Za nenávistné útoky nemůžou sociální sítě, jsou ale kvůli nim lépe vidět, říkají Marie Heřmanová a Jan Charvát
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jan Bělíček, Pavel Šplíchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 08:09 ,
Celková návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , AVE: 5 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Rasismus stále zůstává žitou realitou mnoha lidí i na evropském kontinentě, a to nejen ve východní, ale také v západní Evropě.
Právě přítomnost rasismu v Evropě byla hlavní motivací k vytvoření mezinárodní příručky s názvem Žít nenáviděn. Najdeme v
ní příklady současných podob rasismu v Evropě a také návody, jak tento problém řešit. Do příručky přispěli výzkumníci z
Holandska, Itálie, Německa, Portugalska a také Česka. Český tým tvořila trojice Marie Heřmanová, Bob Kuřík a Jan Charvát a
dva z nich – Marie Heřmanová a Jan Charvát – byli hosty podcastu Kolaps. Marie Heřmanová je antropoložka působící v
Sociologickém ústavu Akademie věd a v posledních letech se věnuje především tomu, jak ovlivňuje a proměňuje naše chování
digitální prostor. Jan Charvát je politolog a odborník na krajní pravici; momentálně působí na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

https://soundcloud.com/advojka2013/kolaps-61-charvat-hermanova-za-nenavistne-utoky-nemuzou-socialni-site-jsou-ale-lepe-
videt

Můžete nám ve stručnosti představit pojmy hate crime a hate speech, se kterými v příručce pracujete?

Jan Charvát: Tyto termíny se standardně používají v angloamerickém světě, kde se naopak nepoužívá termín extremismus.
Vychází to z představy, že spojujícím momentem je právě určitá forma nenávisti. Existují různé formy zločinnosti, které vychází z
praktických motivů, jako třeba krádež. Vedle toho však existuje samostatná, specifická varianta zločinnosti, která je vedena
nenávistí. A je jedno, jestli je ta nenávist rasová nebo jiná, spadají sem třeba i útoky proti lidem s postižením. Zločin se v tomto
případě nepáchá kvůli tomu, kým ten člověk je, ale kvůli tomu, že je nositelem nějakých znaků, které útočník identifikuje, a
proto na něj útočí. Dopady těchto zločinů na oběti bývají také mnohem těžší. Pokud vás někdo okrade, dokážete si to vysvětlit,
je to srozumitelné. Když vás ale někdo napadne, protože jste gay nebo protože máte odlišnou barvu pleti, je to útok na vaši
podstatu a je náročnější se s tím vyrovnat.

Možná to také souvisí s tím, jak se hate speech definuje v českém právním systému. 

Marie Heřmanová: V každé zemi v Evropě je hate speech definovaná trošku jinak. Němečtí kolegové říkali, že termín hate
speech používají spíše pro popis chování na internetu a pro chování ve veřejném prostoru spíše používají označení rasismus
nebo diskriminace. Právní definice toto, co je diskriminace, je ovšem jiná v Německu a jiná v Česku. I u nás hate speech
vnímáme v souvislosti s internetem, ale i podle toho, jak jsme se bavili s oběťmi a jejich obhájci, to není tak jednoznačné.

JCH: Definice extremismu selhává. Akademici to říkali dlouho, vnitro k tomu přikyvovalo. Pak nastala situace, kdy byla téměř ve
vládě SPD. A z Hradu přišlo velké pokárání, že přece nemůžou být nazýváni extremisty. A vnitro reálně zjistilo, že jim ta
koncepce nefunguje. Vnitro tedy nějakým způsobem uznává, že koncepce extremismu vznikla v devadesátých letech a seděla
na tehdejší situaci, kdy tu byli neonacističtí skinheadi, ale dnešku už neodpovídá. Jen státním úřadů trvá dlouho, než zareagují.
Ale i na Západě upozorňují na to, že hate speech není jasně definovaná.

Píšete, že v Evropské unii bylo v roce 2019 skoro osm tisíc zločinů z nenávisti, z toho polovina měla rasistický nebo xenofobní
motiv. Dá se říct, že množství podobných útoků roste?

JCH: Ty počty trošičku plavou. My jsme schopni zachytit dlouhodobě určité trendy, které ale většinou ukážou, že čísla vyskočí v
daný rok kvůli nějaké konkrétní události. Nástup covidu způsobil útoky proti lidem asijského útoku. Ukrajinská krize už v roce
2014 nastarovala třeba rusofobní útoky. Samo o sobě toho čísla moc neřeknou, to z našeho výzkumu vyplynulo celkem jasně.
Velká část hate speech není nahlášená, a to řady důvodů: buď se k tomu samy oběti nechtějí vracet, nebo nedůvěřují úřadům,
anebo – v nejhorším případě – mají tak špatnou zkušenost s úřady, že řešit tyto problémy s úřady je ještě více traumatizující
než útok samotný. Fyzické útoky nahlášeny jsou, ale většina hate speech se ve statistikách neobjeví.

MH: V našem prostředí vnímám jako zlomový rok 2015, kdy vyvrcholila tzv. uprchlická krize. Byl to zlom, kdy se to i začalo řešit
a začalo se o tomto problému také mnohem více mluvit.

Hrají v tom roli digitální technologie?

MH: Neexistuje na to jednoznačná odpověď. Sociální sítě jsou pořád nový komunikační kanál, nízkoprahový a dostupný pro
všechny. Sociální sítě však spíše zesilují trendy, které tu byly předtím, a činí je viditelnými. Všechny výzkumy ukazují, že lidé,
kteří mají sklon být nenávistní a vyhranění v diskusích na internetu, mají tuto tendenci i v diskusích mimo internet.

Další dynamiku do toho vnáší dezinformační kanály...

MH: Prostředí českého internetu a sociálních sítí je divoké a naprosto neregulované. Lidé si tam opravdu můžou říkat, co
chtějí. Útoky zůstávají nenahlášené, a pokud nahlášené jsou, jednání s úřady a policií může být velmi traumatizující. Právnička
Klára Kalibová z In Iusticia by mohla hodiny vyprávět o tom, jak těžké je najít viníky a donutit úřady a policii, aby uznaly, že ten
člověk je obětí trestného činu.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 06.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 09:27 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 10 055 178,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
redaktor 
Jsme v jedné z obcí na západním výjezdu z Kyjeva. Za mnou vidíte hořící budovu, která podle ukrajinské strany vzplála po
zásahu ruské armády, která ještě ve čtvrtek v tomto místě byla. Teď zhruba 500-600 metrů za mnou tímto směrem je vidět
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ruský hořící tank. Situace tady na cestě z Kyjeva do nedaleké Irpině se v neděli odpoledne stala ještě nepřehlednější. Cesta se
v podstatě vylidnila poté, co dopoledne do míst zhruba 500 m odsud dopadlo několik dělostřeleckých granátů.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Média a to, co je pro ně aktuálně nejdůležitější, a to je práce kolegů na místě, bez kterých by neznělo to zásadní. Příběhy lidí,
které válka postihla, kteří před ním prchají nebo kteří naopak chtějí bojovat. Třeba takhle, jak jste teď viděli, vypadají reportáže
kolegů Václava Černohorského a Pavla Němečka. To je ale jeden z mnoha, opravdu mnoha příkladů za všechny. My toho
ukážeme víc, a to spolu s Kateřinou Šalounovou, která mě tu na tenhle přehled a nejenom na něj doplní. Katko, hezký večer.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak popiš, prosím, jak a za jakých podmínek se novinářům aktuálně na Ukrajině pracuje.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Ve vestě s nápisem PRESS v krytu s obyvateli Kyjeva, kteří se ukrývají před vojenskou technikou nebo na ulici, tam kvůli
bezpečnosti s přilbou. Prodírají se troskami. Doufám, že nám režie ukáže správné obrázky, potkávají vojáky i utíkající
obyvatelstvo. Tak teď vypadá práce reportérů na Ukrajině. Takhle je zachytili jejich kolegové, kteří je do válečných zón
následují. Agenturní fotografové.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No a Katko, tak popiš tedy, jakým způsobem vlastně ve válce pracují, protože to je něco, s čím ne každý zvlášť třeba český
novinář má zkušenost, je to něco, co se najednou objevilo hrozně blízko, tak ty podmínky, ve kterých reportují.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Představu o tom, jaké to je pohybovat se tedy po zemi, kterou zmítá válka, si můžeme udělat také z těchto obrázků. Reportérka
televize Nova Petra Matýsková na Twitteru ukazuje, v jak malé místnosti, její štáb pracuje nebo místo, kde teď nejčastěji
dokončuje reportáž, tedy v autě. Vlaková zastávka. To byla zase jedna z mnoha kanceláří štábu České televize. Fotografie je
od Andrease Papadopulose. Obrázek svého hotelového nočního stolku opět nám tedy chybí obrázky, tak ano, tady už je ten
obrázek nočního stolku, to je fotografie od redaktorky Reflexu Adély Knapové. A vysílačka a přilba, tedy na něm dominuje. No a
poslední obrázek, tak to opouštěli ukrajinské hranice, redaktorka a fotograf Seznam zpráv. Dřív by je hanba fackovala, kdyby
na zadních sedadlech vezli jen své batohy, a tak do Čech přivezli i matku se synem. Prchají z ukrajinského Charkova.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Sociální sítě, to je místo, kam novináři nejen tyhle fotografie, které jsme teď viděli, hojně přidávají. Tzn., co na těch sociálních
sítích od nich všechno můžeme vidět a taky popiš, kde se novináři aktuálně z Česka nacházejí.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Skutečně situace se mění každým dnem. Nicméně dnes to vypadá zhruba takto. Nejvíc reportérů je aktuálně v hlavním městě,
případně v jeho těsné blízkosti. Druhé nejpočetnější město je Lvov na západě Ukrajiny. Naopak z více nebezpečných
východních oblastí si většina českých reportérů stáhla. Na mapě chybí detailní rozmístění štábu CNN Prima News, přesnou
polohu nechtějí kvůli bezpečnosti sdělit. Už se totiž ocitli Pod palbou a ještě jedna informace. O víkendu se několik novinářů
dalších médií vrátilo domů. V zemi je v týdnu nahradí další. To se týká třeba Lidových novin. V předchozích dnech působili také
na Ukrajině novináři Deníku N, Reflexu, regionálního Deníku nebo Seznam zpráv.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Kateřina Šalounová, s tou se ještě určitě ještě dnes večer několikrát uvidíme. Zatím děkuju Katko. No a právě se zpravodaji,
ale i přímo s ukrajinskými novináři mluvila redaktorka Newsroomu ČT24 Ilona Zasydkovičová. Mezi redakcemi ve válkou
zasažené zemi panuje velká solidarita. Informování o konfliktu je ale neustále ohroženo ruskými útoky. Práce redaktorů je
částečně paralyzována obavami o vlastní život. Otázku koho a kam na Ukrajinu poslat, řeší tuzemské newsroomy, protože pod
palbu se dostali už i čeští reportéři.

Olga OMELJANČUKOVÁ, ukrajinská redakce, Rádio Svobodná Evropa 
V ulicích nejsou prakticky žádní lidé, teď se nacházím v centru města.

Ilona ZASYDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Válka v rodném městě. Reportáže a živé vysílání přímo z místa. Ukrajinští novináři zásobují svět informacemi přímo z centra
dění, jako novinářka Svobodné Evropy Olga Omeljančuková. Z Kyjeva odejít odmítá.

Olga OMELJANČUKOVÁ, ukrajinská redakce, Rádio Svobodná Evropa 
Dokud budu naživu, budu pracovat v Kyjevě. Neumím si ani představit, co by mě mohlo donutit odjet. Možná nějaká vážná
situace v rodině. Možná smrt někoho blízkého. Kyjev a další města doposud nebyly obsazené. V okupaci bych ale určitě nežila.
Podívejte se, kolik je tu lidí. Něco podobného jsem už dlouho neviděla.

Ilona ZASYDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Dění z ulic, obchodů nebo nemocnic. Autentické záběry a aktuální informace. Podle novinářky důležité nejen pro Ukrajince, ale
i pro celý svět.

Olga OMELJANČUKOVÁ, ukrajinská redakce, Rádio Svobodná Evropa 
Pokud vím, každý, kdo zůstal v Kyjevě, má jeden cíl: Chceme, aby svět vědě o tom, co se děje v Kyjevě. Protože Ukrajinci vědí,
co se děje na Ukrajině. Je důležité, abychom mluvili o událostech ne ze Lvova, ne z Ivano-Frankivsku, dokonce ani ne z Prahy,
ale z míst, kde se všechno odehrává.

Ilona ZASYDKOVIČOVÁ, redaktorka 
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Ukrajinští reportéři pracují i v místech, ve kterých se odehrávají těžké boje.

ukrajinská reportérka 
Jak vidíte, připojila jsem se do vysílání z balkonu, protože teď opravdu není moc bezpečné chodit s kamerou po ulicích. Když
jsme ve spojení s novináři z regionů, především tam, kde je těžká situace, kde se bojuje, samozřejmě oni ve vysílání neříkají,
kde se právě nachází. Navíc, když vysílají v noci, tak máme pravidlo, že nezapínají světla. Je teď bezpečnější sedět doma ve
tmě, protože nikdy nevíte, na co právě míří nepřítel.

Ilona ZASYDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Do nebezpečných situací a přestřelek se dostávají i čeští reportéři na Ukrajině.

Vojtěch BOHÁČ, šéfredaktor a spoluzakladatel serveru Voxpot.cz 
My jsme jeli na jedno místo, o kterým jsme chtěli dělat reportáž, že tam zůstane přes noc právě o tom, jak to, jak Rusové pořád
říkají, že útočí jenom na vojenský cíle, tak, jako strávit noc s těma lidma, kteří, na který se útočí doopravdy, a akorát jsme tam
nedojeli, protože jsme zjistili, že útočí i na novináře, že jsme měli na autě PRESS normálně napsaný a vlastně i stříleli.

ukrajinský novinář 
Dostali jsme se pod palbu, těžké ostřelování. Velmi, velmi silné.

Jan MOLÁČEK, redaktor, Deník N 
Ta válka vlastně teprve začíná. A je to takové nepřehledné, nejsou tady žádné frontové linie nebo částečně ano, ale ne úplně,
takže člověk se může stát, že se dostane třeba do nějaké oblasti nebezpečné, kde třeba by už ruští vojáci mohli být, aniž by
třeba o tom věděl.

Ilona ZASYDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Kontrolní stanoviště, ukrajinští vojáci nebo strategická místa. Příklady toho, co mají novináři zakázáno natáčet. Mluvit na
kameru, ale čím dál častěji odmítají i obyčejní lidé.

Tomáš VLACH, spolupracovník ČT, Kyjev 
Tam na počátku ještě bylo možné natáčet vcelku svobodně v Kyjevě. Co jsem chtěl, ale poté už, zvláště v malých vesnicích a
těch menších místech, tak tam potom na nás už jenom kvůli vytažení kamery volali policii. Mysleli jsme, že jsme nějací
záškodníci, dokonce jednou nás zadrželi na takovém místním blockpostu místní obrany v jedné vesnici a drželi nás tam a byli
velice agresivní.

redaktor v Ukrajině 
Právě jsem za sebou slyšel vekou ránu. V Kyjevě jsou teď slyšet hlasité výbuchy.

Ilona ZASYDKOVIČOVÁ, redaktorka 
S postupující frontou rostou i obavy o bezpečí reportérů na Ukrajině Ilona Zasydkovičová, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A jeden z novinářů, který je právě teď aktuálně na Ukrajině, konkrétně v Žitomiru Josef Pazderka. Šéfredaktor Aktuálně.cz.
Dobrý večer.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já jsem se koukala dnes na váš Twitter. Tam jeden z posledních záběrů je z vesnice Horinka, jestli jsem to dobře viděla. Je to
vlastně vesnice, která je v podstatě srovnaná se zemí. Jsou to jenom trosky, mezi nimi je třeba dětská houpačka, mezi nimi klec
po domácích mazlíčcích, jinak vlastně nic. Jak takovou hrůzu předat čtenářům, divákům vašim sledujícím na sítích a zároveň
nepropadnout těm emocím, protože přece jenom je máte. Jste člověk.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
Ano, jsem jenom člověk, takže podle možností, jak se člověk ovládá, tak ty informace předává. Já bych u té Horinky jenom rád
upřesnil, že tam je řada zachovalých domů, takže to není tak, že by byla úplně srovnaná se zemí, ale má obrovské, obrovskou
smůlu, že zhruba 2-3, možná 4 km už té frontové linii, která je, se stále mění. Každý den na tu Horinku dopadají rakety Grad.
Drtivá většina lidí z těch zhruba 3000, kteří tam před válkou žili, už utekla. Zbylí se schovávají v těch sklepích, dnes základní
školu. Musím říct, že ten, ta návštěva toho krytu, ve kterém v danou chvíli sedělo zhruba 500 lidí, malé děti, staří lidé, dospělí.
Všichni rozklepaní, to je, to je zážitek, který si budu pamatovat asi hodně dlouho. No a samozřejmě, že i novináře to staví do
strašně složitá role. Vás to vyhodí z rovnováhy. Zároveň taky chcete ctít nějakou důstojnost těch lidí, kteří úplně nejsou šťastní
z toho, že jsou zastížení v takovéhle složité situaci, takže klade to před novináře spoustu dilemat, včetně důstojnosti těch lidí,
zároveň víte, že máte, že máte povinnost prostě tu situaci nějak zprostředkovat, to všechno v tom nějak hledá.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak složité je vlastně pro novináře aktuálně pohybovat se po Ukrajině, protože vy jste do Žitomiru se přesouval, teď aktuálně z
Kyjeva. Jak složitá to byla cesta, co vás na ní potkalo, protože víme taky zprávy o tom, že místní se bojí sabotérů, že jsou k
novinářům nedůvěřiví. Někteří naši kolegové byli třeba zadrženi i místní domobranou, a tak dál.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
My jsme tady s fotografem Jakubem Plíhalem, strávili jsme v Kyjevě zhruba 3 dny a pravděpodobně nejrizikovější kromě té
střelby v samotném Kyjevě, kdy, kdy, kdy jsme byli na té frontové linii směrem k městu Irvin, tak jsou právě ty kontroly v
menších vesničkách tady mezi Kyjevem a ŽItomirem, protože vlastně z té žitomirské dálnice, ze které byste normálně za 2
hodiny byla v Kyjevě, musíte odbočit a projíždět řadou malých vesniček, ten most na Kyjev byl vyhozen do povětří. No a ty
kontroly, ty kontroly v těch malých vesničkách probíhají zvláštním způsobem. Ti lidé prostě vytáhli své kulovnice, pistole, řadu
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podomácky držených zbraní, jsou vyděšení, jsou sami zaskočeni. Ty zprávy o ruských sabotérech je vlastně dostávají do
takového varu, tak někdy mají tendenci vidět toho špiona úplně v každém. A to musím říct, že po té cestě je úplně
nejnepříjemnější. Jakmile se někomu nelíbíte, začne si vás podezřívavě prohlížet. My jsme neměli zkušenost tak, že by to došlo
do nějaké, nějakého střetu nebo konfliktů, ale je to velmi nepříjemné, protože také víte, že ti lidé nejsou profesionální, že s těmi
zbraněmi neumějí zacházet, a že se může stát cokoliv.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vy jste zmínil vašeho fotografa Jakuba Plíhala. Jak důležité pro vás je, že se pohybujete takhle ve dvou. Vy jste zvyklý pracovat
s kameramanem, protože dlouhá léta jste působil jako zpravodaj České televize, takže jste byl zvyklý dělat ve dvou týmu, jak
důležité je to právě teď pro vás na Ukrajině, protože řada kolegů tam třeba pracuje sama?

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
Vždycky je lepší pracovat ve skupině. Já jenom připomenu, že my jsme vždycky byli minimálně ve dvou, ale snažili jsme se i
spojovat s dalšími kolegy, včera třeba nedaleko Irpyně, a na dalších místech byl s námi fotograf Stanislav Krupař, který je na
Ukrajině už více než 14 dní, a to je vždycky obrovská výhoda v tom, že i máte lepší odhad té situace, to je typicky. Včera
vyhozený most nedaleko Irpyně, tam proudily davy lidí, dnes ta situace velmi drsně zhoustla. Ale už včera byly z té Irpyně slyšet
některé výbuchy, střelba, přesto se část těch novinářů pokusila do toho města ještě vy vjet, no a hned vzápětí se tam ozvala
nějaká minometná palba, byly obrovské štěstí, to jsou všechno věci, které je potřeba zavčas vyhodnocovat, zachycovat tu
situaci na místě, ale zároveň neriskovat příliš. A více očí víc lidí a zvlášť ty oči, které mají nějakou zkušenost, třeba Stanislav
Krupař řady konfliktů má velmi dobru.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Teď jsem se právě chtěla zeptat, jak těžké si to vyhodnotit, protože přece jenom máte v sobě v tu chvíli nějaký adrenalin a taky
nějakou novinářskou snahu ukázat co nejvíc, ale zároveň si musíte včas říct, tohle už je moc, já prostě půjdu od toho. Tohle už
je nebezpečná situace, jak snadno nebo těžko se taková hranice najde.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
Myslím, že každý tu hranici máme individuální, pro někoho tou hranicí je nebo není vůbec vyjíždět do Kyjeva, kdy už ta situace
sama o sobě je riziková. Každý den teoreticky může dojít k protržení té linie a k napadení těch přímých oblastí už v samotném
Kyjevě, takže já naprosto chápu někoho, kdo prostě do Kyjeva tomu chvíli nejede. Nám se to povedlo, byť jsme si předtím velmi
intenzivně mapovali situaci, a taky bysme nejeli, kdybychom cítili, jakékoliv vážnější ohrožení. No a na tom dítě samozřejmě
opět vyhodnocujete podle situace. Před několika dny vlastně do té vesnice Buča vjeli novináři Sky News, možná řada lidí viděla
to jejich video, ve kterém čelili střelbě ze ruských blockpostů. Tam už samozřejmě se ti novináři pohybují na samotné hraně z
mého pohledu rozjet se takhle ostře přímo k těm ruským pozicím je trochu koledování si o nějaký konflikt, aniž bych samozřejmě
cokoliv z toho schvaloval, ale musíte si sám vyhodnotit, že se pohybujete v nějaké zóně, ve které ti vojáci se taky bojí, které
vlastně nevědí, kdo jste, přestože můžete být označeni, tak vás považují třeba za provokatéra nebo za nepřítele.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ještě jedna věc, ještě jedna hranice mě zajímá, protože vy jste kdysi působil a pracoval taky pro Člověka v tísni, jak jste zvyklí
pomáhat lidem, kteří jsou v nějaké humanitární krizi. Teď tam jedete jako novinář a samozřejmě přirozená věc pro člověka je
pomoc, ale lidem zkrátka v tu chvíli jste jako novinář, ne jako humanitární pracovník. Musíte tam pokračovat v práci, taky je
nějaká hranice, jak si to člověk, jak si vyhodnotí, protože to musí být hrozně těžké z mého pohledu. Pomoct a reportovat,
myslím. Nevím, jestli to vyznělo správně z té mé otázky.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
Ano, určitě. Já myslím, že v první a především musíte umět ovládat své emoce, protože pokud byste jim popustila příliš mzdu,
tak vás to prostě ochromí v té jakékoliv práci. Co se týče té pomoci, no tak, co můžete během té práce, aniž by to překáželo
udělat, pro ty lidi, tak to samozřejmě uděláte. Včera, když ti lidé prchali přes ten zničený most v Irpyni, tak je samozřejmé, že
pokud přímo někoho nezpovídáte nebo nefotografuje, tak jsme tam všichni, zvedali ty matky s dětma a pomáhali jim na druhou
stranu, stejně tak jako nyní vezeme do Prahy osobní věci lidí, kteří už uprchli do Kyjeva a prostě je tam nechali, jsou pro ně
cenné. Je samozřejmě, že co se vejde do aut, tak se prostě odveze, ale to jsou takové střípky. Já to beru tak, že co my novináři
pro pro ty lidi můžeme udělat nejvíce, je skutečně poctivě reportovat, přiblížit tu realitu, která je, která je hrozná. Já jsem jako
humanitární pracovník byl v Čečensku. Viděl jsem zničený Groznyj, ale že se do podobné tragédie začne propadat země, která
ještě před pár dny, před pár týdny vypadala jako normální evropská země, to mě ani ve snu nenapadlo a musím říct, že to je
strašně smutný pohled. A doufám, věřím, že ten konflikt nebude takhle dramaticky eskalovat dál.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My samozřejmě doufáme s vámi. Josef Pazderka, šéfredaktor aktuálně.cz. Díky. Hezký večer.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně 
Díky za pozvání.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Loučení otců s dětmi, zoufalé matky, zranění vojáci i civilisté. Toho všeho jsou v posledních dnech svědky reportéři přímo na
Ukrajině. I novináři nebo i překladatelé, kteří válku sledují zdálky. Psychicky náročné situace a špatné zprávy pak navíc musí
vysvětlit a předat dál. Čtenářům, divákům posluchačům. Emoce se sice snaží skrývat, ne vždy se to ale povede.

ukrajinská reportérka 
Vidím, že moje rodina, mí kolegové. My prostě brečíme. My nemáme kam utéct. To se děje, premiére.

německá předkladatelka/citace: Volodymyr Zelenjskyj, prezident Ukrajiny 
Víme zcela přesně, co chráníme. Promiňte.

reportér BBC 
S prvními zprávami o dnešní noci je tu naše zahraniční zpravodajka Olga Guerinová.
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Orla GUERINOVÁ, reportérka 
Jak můžete vidět, mnoho těch lidí je starších. Mohu vám pomoci. Tam. Jak vidíte, lidé jsou tak vyčerpaní, že sotva chodí.

překladatel/citace: Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident 
Bojujeme jen za naši zemi. A za naši svobodu.

Viktor SERBJAK, reportér, Markíza 
Vidět jako lidé ve velkých hofech v tisících utíkají. Snaží se dostat do vlaků, musí, mají pobalený celý svůj život do těch kufrů a
otcové se mnohkrát. Promiňte. Otcové se loučí se svými manželkami, s dětmi a snaží se nějako vyrovnat s touto situací. Bylo to
i pro mě velmi těžké, protože jsem čerstvý otec, mám doma šestnáctiměsíční dítě. V tom živém vstupu se i na mě promítly
emoce, když jsem si vzpomněl a představil si, že bych byl v podobné situaci.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Lubomír Smatana, redaktor Českého rozhlasu, který byl na Ukrajině ještě před pár dny, nyní je doma v Česku a dost možná se
tam ale za chvíli zase vrátí, hezký večer.

Lubomír SMATANA, redaktor 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My jsme teď viděli ty emoce, jak to mnohdy někteří kolegové třeba neunesou. Vy jste byl i na těch hranicích, viděl jste to
loučení, všechny ty emoce na tom místě. Asi to není něco, co zažíváte každý den. Jak se tohle zvládá, jak se v tomhle pracuje?

Lubomír SMATANA, redaktor 
Já jsem měl to štěstí nebo tu smůlu, že když jsem přešel polsko-ukrajinskou hranici z obce Medika do Šejgy, což je tedy na
ukrajinské straně 80 km od Lvova, a bylo to v těch vlastně první den, druhý den války, tak jsem tam byl sevřen v tak obrovském
davu, který se tlačil na hranici, na ten hraniční přechod, že jsem neměl moc času na něčím přemýšlet, protože jsem byl rád, že
jsem z toho vyvázl se zdravou kůží, protože ta tlačenice byla mimořádná. Myslím si, že teda jako zemřít v nějakém, nějaké
tlačenici musí být opravdu hrozná smrt. Ale to vlastně. Já jsem tam stál celou noc, já jsem tam strávil 48 hodin. Já jsem strávil
14 hodin jenom v tom davu, takže já jsem měl čas přemýšlet nad něčím jiným. Já jsem byl rád, že jsem prostě z toho davu
nakonec nějakým způsobem dostal a normálně jsem pracoval, měl jsem, protože já jsem totiž, ještě když přecházel tu hranici,
tak jsem si myslel, že jí přejdu z Polska na Ukrajinu. Hned se vlastně za pár hodin vrátím, že to jenom zmapuj, jak to tam
vypadá, jenže pak jsem zase, vzal jsem si jenom ty věci reportérské. Tzn. notebook a rekordér, jenže když jsem přešel na tu
ukrajinskou stranu, tak jsem vlastně pochopil, že už se zpátky nedostanu, že to prostě nebylo fyzicky možné, čili já jsem potom
celý týden chodil jenom s tou brašnou. A ty první 3 dny na té hranici jsem vlastně jenom stál, pak jsem pomáhal jednomu
Ukrajincovi, kamarádovi, který v té tlačenici, když pomáhal nějakému děcku dostat se té malinké bráně, která jediná prostě
vedla, vedla k tomu koridoru na pasovou kontrolu, tak ho ten dav smýkl, hodil na žiletkový plot. Udeřil se do hlavy, takže byl
dost otřesen, čili jsem ho vytáhl ven, pak jsem volal záchranku. /nesrozumitelné/ jsem se o něj staral až do rána. Někam jsem
ho dovedl do nějaké školy, kde 3 hodinky jsem ho nechal ležet na zemi, kde klimbal, pak se teda z toho dostal. Čili já jsem měl
dost různé práce. K tomu jsem neustále hledal místo, kde si nabiju telefon, kde si nabiju notebook, kde to sestříhám, odkud to
pošlu, takže neměl jsem čas nad tím moc přemýšlet, a taky ale ta oblast je dost daleko od frontové linie, čili při všech těch
nepříjemnostech to nebylo místo, kde bychom se museli bát, že by na nás spadla nějaká bomba nebo raketa.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak tu chvíli fungovalo spojení s redakcí, protože to je zásadní takovou chvíli. Musíte zkrátka být ve spojení s editory, oni, kteří
chtějí vědět, kde jste, co s vámi je a tak dál a v momentě, kdy vy jste 2 dny v podstatě někde v tlačenici na hranicích, tak si to
dost dobře nedokážu představit.

Lubomír SMATANA, redaktor 
No tak naštěstí máme v Českém rozhlase zkušený tým ve zpravodajství a na starost mě měl pouze 1 člověk, takže mi nikdo jiný
netelefonoval a spíš jsme si posílali zprávy, co jsem schopen udělat, co jsem schopen odevzdat, v jakém čase, takže z tohoto z
hlediska to bylo si myslím, úplně v pohodě. No, a jako myslím, že máme tak profíky v redakci, takže to funguje a šlape a jak to
má šlapat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pokud vím, tak vy se budete na Ukrajinu vracet nebo alespoň to máte v plánu, tak s jakou zkušeností tam pojedete znovu.
Něco, v čem vás ta první cesta třeba poučila, posunula novinářsky?

Lubomír SMATANA, redaktor 
Uf, těžkáotázka no. Budu jako obvykle obezřetný. Tentokrát nebudu sám, pojedu s kolegyní. Nechtěl jsem jet sám, tentokrát
budu mít s sebou auto. Minule jsem vlastně po té Ukrajině se dopravoval pouze nějakým autostopem nebo s pomocí toho
svého kamaráda Igora, který je Ukrajinec a pracuje ve Lvově. Tak ten dokázal přes svoje kamarády atd., atd. sehnat třeba
nějaký odvoz a bylo to v podstatě jednodušší. Ale ještě teď právě přes různé sociální sítě kontaktuju lidi na místě tam, kam chci
jet. Získal informace, jak to tam vypadá, takže připravuju se na to, zjišťuju, kontaktuju. To je vlastně zatím asi všechno, co můžu
udělat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ještě se chci zeptat na začátku toho, té války byly sociální sítě dost plné podpory. Teď už třeba během dneška jsem si všimla,
že řada lidí tam komentuje třeba to, jaké mají uprchlíci oblečení, že si představují uprchlíky jinak, že Češi nebudou mít práci, že
Češi nebudou mít, kde bydlet, a že my pomáháme Ukrajincům. Mě by zajímalo. Vy, když jste na té hranici ty lidi viděl, co si
potom myslíte, když čtete třeba i pod některými články Českého rozhlasu takovéhle komentáře?

Lubomír SMATANA, redaktor 
No, my tam žádné komentáře na webu Českého rozhlasu nemáme. Jedině tedy.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Možná štěstí.

Lubomír SMATANA, redaktor 
Na sociálních sítí, tak já to se přiznám, moc nečtu a samozřejmě, že ti lidé utíkají hezky oblečení, protože oni prostě byli hezky
oblečení, Ukrajina, sice byla chudší než Česká republika nebo chudší, ale tam lidi žili normálně. Já jsem byl v Kyjevu naposledy
před dvěma lety a prostě to byla pohoda. Dáte si kávu někde na terase, kolem vás chodí půvabné mladé ženy. Prostě úplně
normální život, hraje tam muzika, obchody jsou nablýskané, otevřené. Jistě. Existuje potom ještě Ukrajina chudší, ale to je
vlastně stejné, když pojedete do Sudet, tak také poznáte, že se něco změnilo, že tam trošku žije jiná socioekonomická skupina,
a to, že mají uprchlíci telefony, tak kdo dneska nemá telefon, to mají úplně všichni. Jsou takové argumenty, nad kterými, ne, že
bych se nad jimi smála. Radši. Radši je neberu vážně, no. Těm lidem to asi, nevím, těm kritikům to asi nemá cenu nějak
zásadně vysvětlovat. Oni si budou pořád vést svojí, pořád budou tvrdit, že na hranici nejsou žádní uprchlíci, že jsou tam, já
nevím, třeba studenti z afrických, z asijských zemí, no jistě jsou tam. Je jich tam pár, protože v Kyjevě jich studovali, pardon, na
celé Ukrajině jich studovaly desetitisíce, protože to bylo zkrátka jednoduché tam studovat, jednodušší než u nás v
Schengenském prostoru, v Evropské unie, takže. Platili za to docela dost peněz, ne o mnoho méně, než by platili třeba v České
republice, ale zkrátka bylo to pro ně jednodušší, ale ti všichni lidé se prostě zvedli a utekli, takže tyhlety kritiky, ano, existují tací
lidé. Nepochybně jich bude přibývat, protože my se budeme muset nějakým způsobem uskromnit, budeme muset těm
Ukrajincům pomáhat, ale tak já myslím, že dokud na nás nepadají bomby, tak to přežijeme.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Lubomír Smetana. Redaktor Českého rozhlasu. Hodně štěstí do vaší příští cesty na Ukrajinu přejeme.

Lubomír SMATANA, redaktor 
Děkuji, příjemný den.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Po desáté hodině se budeme věnovat i tomu, jak konflikt na Ukrajině zobrazují ruská média. Novináři jsou v zemi totiž omezení
novým zákonem a pokud nenazývají události oficiální armádní doktrinou, hrozí jim až patnáctileté vězení. Skončila kvůli tomu
například nezávislá vysílání rádia Echo Moskvy nebo online televize Došť.

pracovníci TV Dožď 
Kdo odejde poslední, ať zhasne.

Neprojdou.

A ne válce!

Přesně, ne válce.

Tifon DZIADKO, šéfredaktor, TV Dožď 
Pro nás, kteří pracujeme pro Dožď, bude lepší, když odejdeme ze země alespoň na několik týdnů.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Nejde přitom jen ruská média. Moskva zablokovala vysílání ruskojazyčné službě BBC, Hlasu Ameriky, informačním portálu
Medúza nebo rádiu Svobodná Evropa. Z Ruska odcházejí redakce, řady západních médií a zpravodajských agentur. V zemi je
blokován také přístup na sociální sítě jako Twitter nebo Facebook. Tenhle krok v týdnu obhajovala státní televize.

ruská moderátorka 
77 milionů dolarů stál informační útok proti Rusku. Řekla to šéfka Ligy za bezpečnější internet, poslankyně Jekatěrina
Mizulinová. Cílem šiřitelů dezinformací je vyvolat úzkost a paniku mezi občany. Hlavním nástrojem západní propagandy se stala
sociální síť Facebook. Pod rouškou kontextové reklamy se tam šíří výzvy podněcující nenávist a destabilizaci vnitrostátní
situace.

Roman FOJTA, moderátor 
Teď už nabízím souhrn nejdůležitějších událostí týkajících se konfliktu za uplynulý týden. Začátek týdne a pondělí. První kolo
jednání o míru končí bez hmatatelných výsledků. Invazní jednotky se snaží Ukrajinu odříznout od komunikace a zasáhnou
metropoli dvěma raketami televizní věž. Naruší signál vysílání. Některé stanice se ho snaží obnovit ze záložních zdrojů. Při
útoku umírá nejméně 5 lidí.

redaktor 
Tanky pod okny Ivanu a děsivá zvuková kulisa, která pokračuje už pátým dnem. Nejtvrdší boje se ale sváděly jen pár kilometrů
severně od metropole, ve městech Filipíň a Buča. Tamní ulice místy zabarikádovaly ohořelé tanky.

Anatolij FEDORUK, starosta města Buča 
Ozbrojené síly Ukrajiny zničily nepřátelskou kolonu. Ulice Vokzalnaja, město Buča. Toto je výsledek jejich vpádu a práce našich
ozbrojených sil.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Po zásahu raketou hoří v kyjevské oblasti také zásobník ropy. Výbuch byl podle svědků slyšet v širokém okolí. Kyjevské hlídky
zadržely skupinu údajných sabotérů, kteří měli chystat útok na chrám svatého Michala, pravoslavnou chloubu metropole.

Natalka TANCIUROVÁ, obyvatelka Kyjeva 
(Bylo to) ještě horší než minulou noc. Vůbec jsem nespala.
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Roman FOJTA, moderátor 
V úterý na jihu Ukrajiny ruští vojáci pronikají do rezidenčních čtvrtí v Chersonu. Pod neustálou palbou je důležité přístavní
město Mariupol. Vůdce doněckých separatistů prohlásil, že ho chce dobýt ještě týž den, nepodařilo se.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Ulice Kyjeva znovu zejí prázdnotou. Od severu se k němu blíží obrovský ruský vojenský konvoj. Podle některých odhadů je
přes 60 km dlouhý a stojí skoro u bran města, kde se lidé hlásí do civilní obrany.

Dmitrij, obyvatel Kyjeva 
Jsem tady, protože mi na dveře zabušili ti, které nevidíme rádi.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Podle domobrany navíc ze severu vstoupily do země i běloruské jednotky. Minsk to popřel. Právě v Bělorusku v pondělí začala
jednání o příměří, zatím bez výsledku. Mají pokračovat ve středu. Mezitím pokračuje také čím dál silnější ruská ofenzíva u
Charkova. Raketa tam dopadla i na administrativní budovu v centru města.

obyvatel Charkova 
Nedá se nebrečet, zatraceně.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Hasiči a záchranáři v troskách budovy hledali uvězněné lidi.

obyvatel Charkova 
Všem, kdo se těšili na ruský mír. Toto jste chtěli? Je tu mnoho zraněných.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Podle ukrajinských úřadů zemřely při bombardování Charkova desítky lidí. 70 padlých ukrajinských vojáků hlásí i nedaleká
Ochtyrka.

Ihor TĚRECHOV, starosta Charkova 
Čtyři lidé vylezli z krytu pro vodu a zemřeli.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Na jihu je obklíčené město Cherson i přístav Mariupol. Donbaští povstalci, kteří ho oblehli, vyzvali tamní obyvatele, aby dvěma
koridory město do středy opustili. Náladu obyvatel jižní Ukrajiny dokresluje demonstrace už v okupovaném Berďansku.

obyvatelé Berďanska 
Zelenskyj je náš prezident!

Roman FOJTA, moderátor 
Ve středu má za sebou Ukrajina první týden bojů. Podle Kyjeva zemřelo od začátku invaze víc než 2000 civilistů. V troskách
jsou stovky obytných budov, nemocnice i infrastruktura. Počínání Vladimira Putina západ označuje za válečný zločin a
svědectví o násilí proti řadovému obyvatelstvu.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Nejhůř zkoušené město. Druhé největší na Ukrajině, bomby tam dopadají na infrastrukturu i na správní budovy. Z Charkova
přicházejí zprávy o ruských výsadkářích a o bojích v ulicích. Rakety opakovaně zasáhly i obytné domy.

Vitalij RYBAS, obyvatel Charkova 
Zemřela řada civilistů. Mám nahrávky nejméně čtyř lidí, kteří leží mrtví na zemi.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Také Kyjev od úterního večera čelil intenzivnímu útoku, v troskách je televizní věž, kde po zásahu zemřelo 5 lidí. Poničený je i
nedaleký památník Babí Jar připomínající nacistickou masovou vraždu více než 30 000 Židů za druhé světové války.

Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Co přijde příště, když už i Babí Jar? Jaké další „vojenské“ objekty ohrožují Rusko?

Roman FOJTA, moderátor 
Čtvrtek a osmý den ruské invaze. Charkov zůstává terčem tvrdých ruských náletů. Město ale stále kontroluje ukrajinská
armáda. Naopak Cherson na jihu země padl do rukou útočníků. Pod těžkou palbou je také přístavní město Mariupol a terčem
ostřelování se stal opět Kyjev.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Po intenzivním nočním ostřelování padlo do ruských rukou zatím největší město. Jihoukrajinský Cherson. Z 300 000 tamních
obyvatel řada slyšela noční výbuchy a ráno objevila pod svými okny ruské tanky.

Zajniš HUSAJN, obyvatel Chersonu 
Není tady žádná ukrajinská armáda. Takže si myslím, že 100 procent je pod ruskou kontrolou.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Starosta města už údajně jednal s ruským velitelem. Ruské válečné lodě míří na ukrajinský přístav Oděsa. V jeho blízkosti
odpoledne vybuchla estonská obchodní loď, patrně poté, co najela na minu. Dalšímu přístavu Mariupol hrozí donbaští
separatisté útokem, pokud se nevzdá. Podle tamního starosty Rusové zničili železnice v okolí, aby civilistům znemožnily útěk.
Napjaté chvíle tam zažili i britští novináři, kteří se evakuovali v civilním konvoji.
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britský novinář 
V jednu chvíli se věžička tanku otočila naším směrem. Zírali jsme přímo do hlavně.

Roman FOJTA, moderátor 
Boje jsou intenzivní i na jihu země. Střílelo se na Oděsu nebo Mariupol. Ten je obklíčený, stejně jako třeba Charkov, Sumy a
Černihiv. Právě z Mariupolu a Volnovachy měly vzniknout humanitární koridory, kterými by mohlo uniknout civilní obyvatelstvo.
Kvůli neustávajícímu ostřelování ale evakuace ztroskotala.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Únik desítek tisíc lidí z Mariupolu vázne. Ukrajinci tvrdí, že ruští vojáci nedodržují podmínky příměří, dál bombardují a
znemožňují civilistům, aby se z obleženého města dostali.

Iryna VEREŠČUKOVÁ, ukrajinská vicepremiérka 
Podle zpráv od našich vojáků využívá ruská armáda příměří k tomu, aby předsunula své pozice.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Právě starosta Mariupolu v minulých dnech nejhlasitěji žádal o bezletovou zónu nad Ukrajinou a zapojení NATO. Aliance to
odmítla.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Všichni lidé, kteří od dnešního dne zemřou, zemřou i kvůli vám. Kvůli vaší slabosti. Kvůli vaší nejednotě.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Na podobný osud jako Mariupol se začíná připravovat i nejznámější ukrajinský přístav Oděsa. Lidé tam stavějí barikády z pytlů
plných písku z pláží, kam ještě nedávno jezdili i turisté z Ruska.

Roman FOJTA, moderátor 
A v Bratislavě je s námi ve spojení Tomáš Forró, reportér Deníku N a autor knihy Donbas. Dobrý večer vám přeju.

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Vy jste 4 roky jezdil na východní Ukrajinu a dělal rozhovory s lidmi na obou stranách fronty. Napadlo vás tehdy, když jste jezdil
na Donbas, že to dění tam může přerůst v to, co se děje dnes, tedy plnohodnotnou válku?

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
Musím se přiznat, že už v té době mi to někteří hlavně z ukrajinské armády, že tato alternativa je velmi reálná několik let, ale já
jsem tomu nevěřil. Takže dnes si to všechno připomínám, stejně jako ty poslední týdny před ruskou invazí, když americké tajné
služby vlastně varovaly, že se to stane a v podstatě /nesrozumitelné/ tomu nevěřili. A vlastně to byly přesně ty týdny, kdy jsme
zaspali, které jsme mohli využít, které mohla využít Ukrajina, stejně tak tu dobu nevyužila na lepší obranu, mohl ji využít
civilizovaný svět na lepší přípravu, líp odpovědět proti Rusku, ale bohužel dnes jsme tam, kde jsme.

Roman FOJTA, moderátor 
Možná u toho bych se zastavil, na základě čeho vám ti lidé z ukrajinské armády zmiňovali tady tu možnost, že by opravdu mohla
nastat? A proč vy jste jim nevěřil?

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
Abych začal tou jednodušší otázkou. Já jsem nevěřil proto, protože jsem byl jednoduše příliš naivní, a i proto, že tato alternativa
nedávala racionální smysl, protože Rusko může dobýt Ukrajinu, ale nebude schopné ji nikdy udržet, protože nebude mít ani
dost administrativy na to, aby takovéto obrovské území dostalo pod svou kontrolu dlouhodobou. Už dnes má obrovské
problémy jeho armáda, a to bylo známé už tehdy, že ruská armáda přesto, jak se tváří, je trošku takový slaměný panák, takže
proto jsem tomu nevěřil já a stále jsem přesvědčený, že to bylo rozhodnutí šílence, anebo člověka, který si neuvědomoval
reálné možnosti svoje a reálné možnosti Ukrajiny. A proč to říkali vojáci, no někteří, protože jednoduše možná měli takovou
velkou averzi vůči Ukrajině, ale jako i v knize kniha píšu, potkal jsem tam gruzínské veterány, vlastně někteří z nich bojovali
dokonce už v 90. letech proti Rusku a oni mě upozorňovali opakovaně na to, že schéma, jak přistupuje Rusko k Ukrajině, jak
vlastně vyvíjí tam svoje aktivity /nesrozumitelné/ k otevřené válce. A toto je něco, co se mi tehdy zdálo úplně šílené,
neuvěřitelné. A dnes vidím, že tito lidé jednoduše viděli budoucnost, ne proto, že by byli věštící, ale proto, že to byla jejich
vlastní zkušenost, z Gruzie i z jiných regionů a jednoduše toto schéma, které se bude dále vyvíjet.

Roman FOJTA, moderátor 
Vy jste na východě Ukrajiny mluvil například s Čechy, a pokud vím, i se Slováky, kteří bojovali právě na východě Ukrajiny, stále
sledujete jejich osudy, víte, co dělají teď, jsou přímo zainteresovaní v bojích?

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
/nesrozumitelné/ jsou zainteresovaní v bojích a vlastně pro mě tato válka začala takovým způsobem, že dvě hodiny potom, co
Rusko zahájilo útok, tak mi zavolaly tyto osoby z Česka, bylo to evidentně z ruského čísla a vyhrožovaly mi smrtí. Tvrdili mi, že
už zabrali Mariupol, což je samozřejmě lež. Dnes už víme, že mnoho z nich je mrtvých. Teď nemluvím konkrétně jen o Češích a
o Slovácích, ale mnoho lidí, mnoho bojovníků že separatistických regionů, protože když tam vlastně přebrali aktivitu ruského
vojska, tak oni je nutili jít v prvních liniích a proti ukrajinským pozicím, takže mnoha ruským separatistům skončil život právě
kvůli ruským velitelům. Takže ano, pokud jde o české bojovníky, tak o tom mám velmi dobré informace, že bojují přímo na
frontě v Mariupolu.

Roman FOJTA, moderátor 
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Jaká je jejich, motivace, proč se rozhodli připojit na straně separatistů do bojů?

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
No, to jsem psal v knize na několika desítkách stran. Měli různé motivace, proč vlastně odešli z Česka. Ale to, co tyhle lidi
spojovalo, je životní selhání. Jednoduše ti lidé nebyli schopni nalézt, vybudovat si normální, plnohodnotný život a hledali něco
jiného. Prostě odešli do separatistických regionů, protože věřili, že svoje problémy, které mají v Česku, na Slovensku, kdekoliv
v Evropě, tam jakýmsi zázrakem zmizí. A když jsem ty lidi potom několik let sledoval, setkával se s nimi, tak jsem zjistil, že celý
tento koloběh života se jim začíná vracet. Ještě tam v těch separatistických regionech začali mít mnozí z nich stejné problémy
se zákonem, se vztahy, se svým vlastním životem, přesně to samé, jaké si pamatovali z Česka anebo Slovenska.

Roman FOJTA, moderátor 
V knize píšete o tom, že jste občas ztrácel nějaký morální kompas, protože jste se setkával s utrpením na obou stranách.
Můžete, prosím vysvětlit, co tím myslíte a jak těžké je s tím pracovat?

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
Ano, ale toto je vždy důležité dodat, protože tento můj výrok se velmi často používá bez kontextu. Já jsem vždy říkal i v knize
jsem o tom psal, že jsem ztratil morální kompas, pokud šlo o pozorování situace, událostí přímo na frontové linii, zákopech
anebo v civilních oblastech při frontové linii, protože tam jednoduše obě strany páchaly zvěrstva, páchaly stále více různé
válečné zločiny. A toto je vlastně ten moment, kdy pro člověka přestává být důležité, na které straně vlastně je, protože vidí
přesně ty stejné obrazy trpících civilů, zmagořených vojáků na obou stranách. Ale potom je tu ta druhá vrstva a tu je třeba vždy
dodat, to i ta vrstva, kdo ten konflikt zapříčinil, kdo ho organizuje, kdo ho financuje a kdo ho, jak dnes vidíme, eskaluje. Ruská
federace. Takže v tomto smyslu mi nějaká ztráta morálního kompasu nehrozila. A jediné, co bylo pro mě /nesrozumitelné/, bylo
porozumět co nejobjektivněji, jak to vlastně celé začalo. O tom vlastně píšu v knize, to je anatomie války. Vlastně od prvních
momentů až po její eskalací.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě mě zajímá jedna věc, prosím trochu stručněji, vy se v textech věnujete hodně taky ukrajinským ženám a jejich roli ve
válce. Čili jaká ta role je a je případně pak něco, co vás překvapilo?

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
Mě překvapila /nesrozumitelné/ ta heroickost žen, kterou jsem popisoval i v knize o osudech mnohých žen, se dnes projevila.
Vidíme, že mnoho žen bojuje přímo v konfliktu, mnoho jich umírá. /nesrozumitelné/, kterým pomáháme. To, že ty ženy šly
několik dní se svými dětmi a dostaly se k nám. Už to muselo být opravdu obrovské úsilí a jsou často opravdu na konci sil.

Roman FOJTA, moderátor 
Tomáš Forró reportér Deníku N a autor knihy Donbas moc vám děkuju za váš komentář, hezký přeju do Bratislavy.

Tomáš Forró (reportér, Denník N) , 
Děkuji pěkně, pěkný večer.

Roman FOJTA, moderátor 
V pražském centru pro ukrajinské uprchlíky bylo k dnešnímu odpoledni odbaveno přes 10 000 lidí. Jen za dopoledne jich přišlo
požádat o povolení k pobytu 1200. Centrum v Kongresovém sále, které provozují společně hlavní město Praha a Středočeský
kraj, proto přestává stačit další, dvě začala fungovat v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. Otevřeno má být ještě v Příbrami.

Petra PECKOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /STAN/ 
Protože jsme nechtěli, aby se tvořily velké fronty zde, a věděli jsme, že je volnější kapacita právě v těch centrech v Mladé
Boleslavi a Kutné Hoře, tak spolu s hasiče a spolu s dopravci nasmlouvanými se podařilo některé lidi převážet vlastně do míst,
kde nebyly ty kapacity tak naplněny.

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Směřujeme k tomu, že by lidé postupně, jak se nám daří odbavovat tu frontu, už snad do budoucna neměli čekat vůbec před
Kongresovým centrem. Doufám, že to se nám podaří do tohoto stavu dostat k dnešní půlnoci.

Roman FOJTA, moderátor 
A dalším hostem dnešního speciálního vysílání je Slivocký, duchovní řeckokatolické církve v Praze. Dobrý večer.

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak vůbec ten konflikt dopadá právě na řeckokatolickou komunitu?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
V České republice?

Roman FOJTA, moderátor 
V České republice zejména na Ukrajině, jaké máte zprávy z míst.

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
To se nedá ani popsat. Je to strašně negativní. Vidím, jak lidi se trápí tady u nás je. Dneska jsem v kostele, jsem tak přímo máš
z toho, nebylo mně dobře, když jsem viděl, přišly na liturgii maminky k svatému přijímání a vedle nich děti pláčou, muži tam
zůstali bojovat. Opravdu máme teď úplně plný chrám. 2000 lidí nám chodí v neděli, takže to je je opravdu, jsem nikdy za 25 let
nezažil, co teď máme.
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Roman FOJTA, moderátor 
Vy sám pocházíte z bývalého Sovětského svazu a měl jste, pokud vím, poměrně pohnutý osud, čili to je ještě něco, co
umocňuje tady ten dojem, který z tohoto konfliktu máte?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Ano, představte si, že moje celá rodina po maminčině straně byla 10 let na Sibiři. A když se vrátili, no tak sestra maminky, ona
vdala se na Sibiři za strejdu a odcestovali na Donbas v roce od roku 61. A ona tam bydlela do roku 2014, potom teda se vrátila
k nám domů, na západní Ukrajinu, přes 50 let žila a tam zemřela a nikdy se nevrátila. Vždycky toužila se do Donbasu vrátit, no,
představte si, moje rodina. Maminka tam zůstala na Ukrajině i teď. Maminka, sestra, švagr, neteř, malý synovec, kolikrát jsem je
prosil, aby se vrátili, šli se mnou, ne, jsme vlastenci

Roman FOJTA, moderátor 
Jsou vlastenci?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Ano.

Roman FOJTA, moderátor 
Jsou v pořádku.

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Jsou v pořádku, ale víte, každý den, poplach, starší žena, 78 let, nemůže do sklepu a je to těžké, je to dojemné.

Roman FOJTA, moderátor 
My slyšíme z úst Vladimira Putina, že Rusové a Ukrajinci jsou bratrské národy. Zároveň jsme v jeho projevu, kterým
odůvodňoval vpád na Ukrajinu, slyšeli až nenávist vůči Ukrajincům. Čili jak blízko, nebo jak daleko k sobě mají Rusové a
Ukrajinci doopravdy?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
No, tak teď je to úplně jiná situace, dříve možná jo, ale teď vidíte naopak, to se úplně... Protože Rusové mají takový komplex,
bych řekl, /nesrozumitelné/ a imperialismu, víte, Rusové oni říkají, že Ukrajinci, to je jeden národ a spása přijde do Ruska atd.,
takže a ten druhý takový imperialismus, co oni, možná jste viděli někde ten pořad, že Putin se ptal nějakého mladého kluka, asi
10 let, on říkal, že se vyzná v geografie a kde končí Rusko, no a Putin se se zeptal, kde je hranice Ruska? A on říkal: někde
tam u Aljašky. A on říkal, ne ruský hranice nekončí nikde, nexistujou konec, takže je to u nich těžké, no.

Roman FOJTA, moderátor 
Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili
se o okamžité zastavení války na Ukrajině. Máte už nějakou odezvu?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
No, já jsem si dneska zrovna na to díval, to tam nebyl žádný nějaký vyšší představitel pravoslavné církve, tam byli takoví přes
200 lidí, byli to většinou takový ekumeni a kněží, ale žádný biskup, arcibiskup nebo patriarcha. Oficiálně neodsoudil tu válku, že
to, aby zastavil a tak dál, to jsem neslyšel.

Roman FOJTA, moderátor 
Čili církev je loajální Vladimiru Putinovi?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Ano, hlavně ta výši, když jsem se díval i na stránky kardinála Dominika Duky, taky tam to bylo, to dávali, nic tam není takovýho,
že by oni oni proti válce, tvrdě neodsoudili.

Roman FOJTA, moderátor 
Máte pro to nějaké vysvětlení?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Tak jsem říkal, že oni mají, že je Putin spojený s pravoslavnou církví s Kyjevem, takže oni to mají, že to je, my jsme pravoslavní,
u pravoslavných je záchrana celého světa. Všichni /nesrozumitelné/, my máme pravdu, takže Rusko velký má být..

Roman FOJTA, moderátor 
Do Česka teď z Ukrajiny míří desetitisíce uprchlíků. Zapojujete se nějakým způsobem jako řeckokatolická církev do pomoci a
případně i do pomoci přímo lidem na Ukrajině?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Každý den, od rána do večera. Všemožně. Vybíráme peníze, věci a posíláme, takže každý kněz tady ukrajinský pracuje na tom.

Roman FOJTA, moderátor 
My tady sledujeme vlastně i to, co dnes řešíme během dnešního speciálního vysílání, a to je to, že kromě války zbraní zuří i
válka slov, válka dezinformací a jsou popsané případy, kdy třeba rodiče, kteří žijí v Rusku, nevěří vlastním dětem, které žijí na
Ukrajině. To se opravdu děje to, co se děje. Máte také takovou nějakou zkušenost ze svého okolí?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Ano, máme, máme, máme příbuzné v Rusku, takže taky jim říkáme, oni to tak jako neberou vážně. Podívejte se, tam jejich
kanály, to je teda propaganda, tam úplně zkresleno všechno, takže oni takhle berou, no něco je tam. Je to speciální operace
jim se nechce tomu věřit. Rozumíte. To je u většiny, představte si v Rusku 75 % lidí nemají zahraniční pas. Oni nikdy neviděli
nějaký lepší svět, takže co oni můžou z toho vidět, takže to je strašná propaganda. Kolikrát my už jsme se s některými
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rozhádali, to je těžké. Je to to nezajímá. Oni jsou takoví pasivní.

Roman FOJTA, moderátor 
Myslíte, že ty příkopy, které vykopalo těchto 10 dní války a možná ještě další budou vykopány určitě, se podaří mezi Rusy a
Ukrajinci někdy zacelit?

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Víte, ono to má přijít někdy, očištění paměti. Za 10, 20 bude to trvat dlouho. Už se to stávalo, já si vzpomínám, jak moje máma a
babička, když byly na Sibiři atd. 10 let, když oni tam všechno doma nechaly, přišly, doma nic nebylo neměly ani barák, ale ale
nikdy tak hrozně nenadávaly na ty Rusy, takže se smířily s tím, ale vidíte to se opakuje, takže Ukrajinci většinou křesťani, já si
myslím, časem bude nějaká nějaké smíření mezi ním, ale bude to trvat dlouho, hodně dlouho.

Roman FOJTA, moderátor 
Vasil Slivocký, duchovní řeckokatolické církve v Praze. Děkuji, že jste přišel, a díky za vaše zkušenosti.

Vasil SLIVOCKÝ, duchovní řeckokatolické církve v Praze 
Děkuju vám.

Roman FOJTA, moderátor 
Klíčový vedlejší efekt války na Ukrajině, přehodnocování evropské obranné architektury, posilování rozpočů z členských států
NATO i posilování spojenců na východním křídle aliance. Summit NATO v závěru pracovního týdne znovu deklaroval
připravenost bránit území všech zemí společenství. Proces, který podle analytiků ne akcelerují jen apriorní obavy z Ruska, ale i
mimořádné odhodlání a statečnost ukrajinské obrany.

Ed ARNOLD, vojenský analytik, Royal United Service Institute, Londýn, Velká Británie 
Ukrajinská vůle bojovat v úvodní fázi oněch pěti dnů byla výjimečná. Skutečným výsledkem tohoto boje jsou všechny ty změny.
které jsme zaznamenali v rámci evropské bezpečnosti. Takže obrovské politické změny. Počínaje německou vládou, unií, přes
vlády Švédska, Finska až ke vládě švýcarské a irské. Tak jednotné úsilí na evropské straně bychom nezaznamenali, kdyby
Ukrajina padla během dvou nebo tří dnů, jak jsme čekali.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník Severoatlantické aliance 
Ruská agrese vytvořila nový normál pro evropskou bezpečnost, kde jsou základní principy zpochybňovány použitím síly.
Hrozba všudypřítomného konfliktu je reálná. Stojíme za lidem Ukrajiny a za její demokraticky zvolenou vládou a vyzýváme
prezidenta Putina, aby zastavil válku, stáhl všechny své síly z Ukrajiny a zapojil se v dobré víře do demokratického úsilí. NATO
je obranná aliance, neusilujeme o konflikt s Ruskem, ale nechť není pochyb, náš závazek vyplývající z článku 5 Washingtonské
smlouvy je pevný. Aliance bude chránit a bránit každý centimetr území NATO.

Roman FOJTA, moderátor 
A další komentář teď přidá Michal Romancov, politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer
vám přeju.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
My teď sledujeme nejrůznější snahy, řekněme, o diplomatické řešení toho konfliktu. Izraelský premiér, turecký prezident, má to
smysl? A teď mám na mysli, jestli je reálné dosáhnout opravdu nějakého diplomatického řešení, jestli opravdu Vladimir Putin
má o diplomatické řešení zájem, nebo prostě chce dobýt celou Ukrajinu a v podstatě tohle je jenom prostředek, řekněme, k
získání času?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já bohužel nevidím Vladimiru Putinovi do hlavy, takže nevím, co si myslí, jaké jsou jeho plány, co z těch plánů se realizovalo,
nebo ne, ale bez ohledu na to, jakou vizi má, tak na konci stejně bude diplomatické řešení, myslím, že minimálně z tohoto úhlu
pohledu je určitě důležité, že to pořád někdo zkouší, protože asi nevíme, kdy se případně Putin vlastně rozhodne, že už jaksi
přestal ten čas používat primárně zbraně a že nastal čas dát zase prostor diplomatům.

Roman FOJTA, moderátor 
Evropská unie aktuálně zvažuje, že by požádala o zprostředkování míru Čínu. Čínské reakce jsou zatím opatrné. Pokud bude
Čína požádána oficiálně, bude mít podle vás zájem o takovou roli? Má případně páky na Vladimira Putina, jak na něj
zapůsobit?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Záleží na tom vlastně, jak moc Čína byla informována o tom, co Putin chystá. Objevily se informace primárně z amerických
zdrojů, chtěl bych připomenout, že se ukázalo, že Američané měli pravdu, pokud šlo o predikci ruské invaze na Ukrajinu, takže
jejich kredit, který byl mimořádně poškozen v roce 2003 v kontextu tehdy vlastně operace proti Iráku, tak teď začíná vzrůstat.
Američané tvrdí, že Číňané byli informováni, že vlastně prezident Si požádal Putina, aby s tím útokem Rusko začalo až po
skončení zimních olympijských her v Pekingu, a to se v zásadě stalo. Pokud je toto pravda, pak nevidím důvod, proč by
Evropská unie měla žádat Čínu o zprostředkování, protože v tom případě Čína rozhodně není nestranný aktér. Myslím si, že by
dávalo v tom případě větší smysl požádat Indii. Indie je rovněž jaksi důležitá asijská mocnost a na rozdíl od Číny, která má sice
pravda velice dobré vztahy s Ruskem, ale rozhodně ne s Evropskou unií, respektive Spojenými státy, tak Indie je na tom v
tomto ohledu výrazně lépe. Nicméně pokud ty informace, které některé americké sdělovací prostředky zveřejnily, nejsou úplně
pravdivé, pak možná dává smysl z pohledu Evropské unie žádat o zprostředkování právě Čínu, ale zdůrazňují z pozice
Evropské unie, protože Evropská unie je pro Čínu vůbec ten největší trh a víme, že Čína vlastně tratí na tom, co se ještě před
ruským útokem na Ukrajinu dělo v Bělorusku, co se teď děje na Ukrajině, protože právě přes Bělorusko a Ukrajinu vedly
železniční koridory, vlastně ta pozemní část té infrastruktury známé Jako pásmo a Stezka. A Čína do jejích vybudování, byť ne
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přímo tedy na ruském, Běloruskem, nebo ukrajinském území vlastně investovala obrovské prostředky a teď údajně zastavila
vlastně pohyb vlaků z Číny do Evropy touto cestou, čili na tom by Čína mohla mít určitý zájem.

Roman FOJTA, moderátor 
Západ čelil kritice, že jeho reakce na tu vzniklou situaci byla pomalá, odvetné kroky od sankcí až po dodávky vojenského
materiálu nicméně narůstaly, zaznívají ale hlasy, že to nestačí, kam až si podle vás Západ může dovolit zajít?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Západ dává jasně najevo, že nestojí o válku s Putinovým Ruskem, čili ta pomyslná červená linie je naprosto jednoznačným
způsobem určena. Na druhou stranu Putin nás jaksi zraňuje mnoha různými způsoby. Například nejde jenom o to, že Putin vrátil
válku jako, v uvozovkách, standardní způsob komunikace zemí v mezinárodních vztazích do Evropy, což je něco, co jde
jednoznačně proti našim bezpečnostním zájmům, proti tomu, jak celé to dlouhé období od konce studené války byla budována
evropská bezpečnostní architektura a v jistém ohledu vlastně evropská civilizace, ale také třeba tím, kolik Ukrajinců opouští své
domovy a hledá útočiště bezpečné v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku, koneckonců u nás. Tohleto všechno jsou věci, které
samozřejmě primárně jaksi bolí Ukrajinu, ale druhotně to přináší problémy i k nám. Takže jedna věc jsou jaksi vojenská rizika,
kde je naprosto srozumitelné, proč nechceme bojovat s Ruskem. Druhá věc je snažit maximálním způsobem pomoci Ukrajině v
tom, aby jí Putin byl schopen ublížit co možná nejméně.

Roman FOJTA, moderátor 
Podle analytiků Vladimír Putin zřejmě počítal s tím, že ta plánovaná operace proběhne mnohem rychleji, mnohem hladčeji,
nakolik ten ukrajinský odpor a třeba to, že nejde všechno tak, jak bylo plánováno, mohl otřást jím samotným, případně jeho
mocenskou pozicí, případně mocenskou pozicí lidí, kteří jsou v jeho, řekněme, vnitřním kruhu?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  
S největší pravděpodobností to nejde podle plánu, byť Putin tvrdí, že tomu tak je, ale já nemám přístup k žádným informacím,
které by mi umožnily, abych jakkoliv kvalifikovaně komentoval vlastně to hlavní, na co jste se ptal. Co se zdá být evidentní,
prostě Putin vybudoval svůj kult, který z něj vlastně činí člověka rozhodného, člověka, který se nemýlí člověka, který když se k
něčemu rozhodne, tak dosáhne svého cíle. Ponechme teď stranou, že se to vlastně nestalo v žádném z těch velkých, řekněme,
socioekonomických programů nebo projektů, které za 22 let jeho vládě v Rusku byly slíbeny. Například dodnes nemůžete
Rusko přejet kvalitní silnici, natož snad dálnici od východu na západ, byť už to dávno mělo být možné. Nicméně tady se
pohybujeme v oblastí, která je celá jaksi logicky zahalena do celé řady tajemství. Nevíme, jaké byly plány, nevíme, jaký byl
nějaký ten grafikon toho, čeho se má vojenskými prostředky na Ukrajině dosáhnout. Ruské veřejné mínění je v tento okamžik
prostě plně pod kontrolou Kremlu a jím ovládaných zpravodajských kanálů. Předchozí host ve studiu zcela správně říkal, že 75
% Rusů nemá pas, který by jim umožňoval případně cestovat do ciziny. Ještě větší číslo, odhaduji, že to na 78 % Rusů jako
jediní zdroj informací mají vysílání jednoho z těch pěti velkých celostátních kanálů, které všechny jedou úplně ten samý typ
informací.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká politický geograf Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov. Moc děkuju za rozhovor. Hezký večer
přeju.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já děkuji za pozvání. Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Válka v médiích, a to konkrétně objektivem fotografů. Jaké snímky se objevují na titulních stranách novin a časopisů v Česku a
ve světě, ať už snímky bojiště, nebo jednacích sálů politiků. Ve studiu je se mnou opět Kateřina Šalounová, tak, Katko, ukaž
nám některé z nich, popiš nám některé z nich.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Tohle je ten druhý uváděný příklad a dokumentuje jednotný pohled světové diplomacie na ruskou invazi. Když na úterním
zasedání rady OSN pro lidská práva v Ženevě pustili předtočený projev ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, všichni
vyslanci ze sálu odešli. Svět už výhrůžky Kremlu totiž poslouchat nechce. Ve fotobankách zpravodajských agentur mají ale
aktuálně převahu tyto fotografie. Třeba tato žena s velkými taškami v ruce, která jde kolem zničeného tanku. Místo
dokumentovala i řada českých fotografů. Toto jsou například záběry fotografa Deníku N Gabriela Kuchty. Dominují devastující
následky výbuchů a loučení ukrajinských rodin.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Většinou v takovýhle situacích je jedna konkrétní, jedna ikonická fotka, která prostě obletí celý svět, je nějaká taková v tomhle
konfliktu, nebo v téhle válce?

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Za tu se dá považovat tato fotografie. Snímek se totiž objevil na titulní straně deníků po celém světě. Třeba britský The
Guardian, The Sun, nebo třeba také v německém Bildu. Zakrvácenou tvář té samé ženy otiskly také některé české deníky.
Právo s titulkem: Ukrajina přepadena nebo Mladá fronta DNES jednoznačným titulkem: Válka.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a další téma, které se objevuje na titulních stranách. Vladimir Putin je často námětem taky karikatur, tak to si můžeme taky
popsat.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Ano, velmi často ho zobrazují jako diktátora, konkrétně Adolfa Hitlera nebo Josifa Stalina. Třeba slovenský deník Nový čas
překreslil Putina na nacistického vůdce a nazval ho Putler. S podobným nápadem pracoval také britský týdeník The New
European nebo bulvární Daily Star. Připodobnění ke Stalinovi naopak použil polský společensko-politický týdeník Politika a
přidal titulek: Putinova stalinistická válka. Originálně a po svém host zkarikoval známý francouzský satirický časopis Charlie
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Hebdo. Ukázal ho jako gorilu připravenou aktivovat jaderné zbraně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a teď Volodymyr Zelenskyj, ta protistrana, jakou roli v médiích, pozici v médiích zaujal on?

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
To je zase hrdina. Tady je pár příkladů o hrdinovi na pozadí ukrajinských národních barev. Píše třeba americký týdeník Time,
stejně tak britský politický a kulturní časopis The New Statesman. Ten vedle jeho fotografie píše: Hrdina naší doby. Italské
vydání měsíčníku Vanity fair připsalo k němu Tváří v tvář odporu. A ještě pohled na jeden český týdeník. Reflex. Na obálce
oblékl Zelenského do ukrajinských barev, dal mu do rukou samopal a nazval ho lídrem Západu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Kateřina Šalounová, ještě se ten tento večer uvidíme minimálně jednou. Katko, zatím díky.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Děkuji.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a vysílání z garáží nebo měst obležených ruskými vojsky. Redakce na Ukrajině se dennodenně potýkají s extrémním
nebezpečím i snahami o umlčení, a to když ruské střely v úterý dopadly na kyjevský televizní vysílač. Společná hrozba ale
média v zemi sjednotila a o ruské agresi informují i ta dříve proruská. Funguje taky přeshraniční pomoc, třeba od kolegů z
běloruské televize Belsat sídlící v Polsku.

moderátor 
Dočasně předáváme vysílání Belsatu solidárně našim Ukrajinským kolegům. Takže ještě jednou – ať žije Bělorusko, sláva
Ukrajině.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Novináři exilové běloruské televize Belsat a jejich pomoc ukrajinské zpravodajské stanici. Té už od úterý pravidelně půjčují svůj
televizní signál. Problémy s ním jsou v zemi kvůli ruskému útoku na kyjevskou televizní věž.

Olga KALINOVSKÁ, ukrajinská moderátorka a novinářka, 5 kanál 
Ruská vojska střílela na elektrárnu v Záporoží.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Podle moderátorky ukrajinského pátého kanálu Olgy Kalinovské funguje solidarita mezi redakcemi od začátku války.

Olga KALINOVSKÁ, ukrajinská moderátorka a novinářka, 5 kanál 
Na počátku, v prvních dnech války, kdy jsme slyšeli letadla, tak jsme zastavili vysílání a předávali ho jiným redakcím. To
znamená, že všechny televizní kanály spolupracují. máme společné vysílání, společné moderátory a pomáháme si.

ukrajinští moderátoři 
Když bych mluvila až moc, tak mě prosím zastav. A ty do mě prosím šťouchni...

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Vysílání z podzemních garáží a sklepů. I v takových podmínkách ukrajinské televize ještě minulý týden vysílaly. Postupně se ale
prý náročným podmínkám války přizpůsobují.

Olga KALINOVSKÁ, ukrajinská moderátorka a novinářka, 5 kanál 
Teď, když znějí sirény, zazněly například večer a ráno, tak už se přesouváme do sklepa, ale pracujeme v systému dvou stěn.
Přesouváme se na chodbu – kde vedle nás je jedna stěna a druhá stěna, tak v případě, kdyby došlo k leteckému úderu, tak
díky tomu za těmito stěnami rozbité sklo nespadne na nás a neporaní.

Andrij LAŠČ, moderátor, Ukriive 
Rusko doufalo v třídenní operaci, teď chtějí jednat.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Reportér Andrij Lašč pracuje jako novinář pro televizní kanál, který byl dřív prorusky zaměřený. I tohle ale válka změnila.

Andrij LAŠČ, moderátor, Ukriive 
Nyní nás spojuje touha zprostředkovávat divákovi vlastenecký pohled. Ve vysílání jsou teď pouze oficiální informace. Zveme
jen oficiální představitele – jsou to úředníci, politici. Všichni vědí, že je to válka Ruska proti Ukrajině, všichni o tom mluví ve
vysílání, my o tom také mluvíme ve vysílání a nazýváme věci pravými jmény: bombardují ukrajinské civilisty ruskými raketami.

moderátorka CNN 
Americké ministerstvo obrany varuje, že ruská armáda ukázala, že míří na civilní obyvatelstvo záměrně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Kyjevem se před několika desítkami minut ozvala další série explozí.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Ruská invaze změnila dramaturgii i nasazení novinářů v redakcích po celém světě, včetně těch českých.

Kamil HOUSKA, ředitel zpravodajství a publicistiky, TV Nova 
Vysíláme teď několikero mimořádných zpráv přes den navíc, tak 24 hodin denně tady někdo, kdo je schopen minimálně

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 197 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


updatovat informace na sociálních sítích, našich webových stránkách a podobně.

Petr MRZENA, výkonný ředitel ČT24 
Přirozeně jsme tomu museli podřídit i určitou organizaci práce, co se týče výměny informací, prolínání redakcí napříč. Je často
běžné, že když například máme teď menší podíl zpráv, dejme tomu, kultury nebo z oblasti vědy, tak redaktoři pomáhají těm
redakcím, které se věnují tomu konfliktu.

Pavel TOMÁŠEK, šéfredaktor, Deník N 
Petře, na čem ty děláš momentálně? Scházíme se každé ráno úplně celá redakce, takže není to tak, že by seděla zvlášť
zahraniční rubrika, domácí rubrika. Radíme se všichni, všichni editoři, ať už dělají jakoukoliv rubriku v normálních časech, tak
se podílejí na editování textů právě k tomuto tématu.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Zpravodajské agentury i drastické záběry z Twitteru. Redakce na dálku čerpají informace z nejrůznějších zdrojů. Náročné je ale
hlavně jejich ověřování.

Pavel TOMÁŠEK, šéfredaktor, Deník N 
Ruských a ukrajinských zdrojů je velká spousta. My si musíme být vědomi toho, že jsme ve válečné situaci, kdy obě ty strany
šíří válečnou propagandu. Je to vlastně legitimní součást toho válečného boje, když třeba zveřejněné statistiky, které dává i
oficiální ukrajinská strana, vždycky k tomu dáme upozornění, že tu věc není možné nezávisle ověřit, že to je informace, která je
z tohoto zdroje.

Matyáš ZRNO, vedoucí zahraniční redakce, CNN Prima News 
V současnosti se nedá vyhnout tomu, abyste brali zprávy se sociálních sítích, berou je všichni. Jde jenom o nějakou, řekněme,
zkušenost redaktora, aby, viděl, že třeba nevím, tohleto jsou záběry z konfliktu, který probíhá úplně někde jinde a úplně někdy
jindy.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Hlavním zdrojem informací jsou pro média ale reportéři na Ukrajině. Většina českých redakcí má v současnosti ve válečné
oblasti svého zpravodaje nebo zpravodajku.

Petr MRZENA, výkonný ředitel ČT24 
Často řeší i technické problémy a my se snažíme jim samozřejmě na místě, těm, kteří jsou na místě, tady odsud velmi pomáhat.
Souvisí s tím samozřejmě problematika výměny těch štábů, není velmi snadné vyměnit štáb, který je například teď v Kyjevě, za
jiný stát, ale snažíme se pracovat tak, aby ti naši zpravodajové měli veškerý support, který můžou odsud mít.

Kamil HOUSKA, ředitel zpravodajství a publicistiky, TV Nova 
Vedli jsme nějaké zásobování toho týmu, protože sami víte, že tam je nedostatek pohonných hmot, my jim posíláme nějaké
léky, jídlo, takové trvanlivé, hotovost.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Důležité je podle vedení redakcí hlavně udržovat s reportéry pravidelný kontakt a klást důraz na jejich bezpečí, kdy ještě
reportovat a kdy se ukrýt? To prý musí vyhodnotit sami novináři na místě.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Teď začínají znovu houkat sirény. My se jdeme schovat do krytu, přeji hezký den.

Matyáš ZRNO, vedoucí zahraniční redakce, CNN Prima News 
K práci reportéra nějakých krizových oblastech holt nějaká míra nebezpečí patří. Ti lidé to vědí, jdou do toho. Samozřejmě
platí, že jako jakmile vycítí, že to už je něco, co jaksi nebezpečí je takové, že převyšuje nějakou únosnou míru, tak se stáhnou.
A samozřejmě je podpoříme, jakmile je to možné.

Kamil HOUSKA, ředitel zpravodajství a publicistiky, TV Nova 
Já si myslím, že informovat o válce a válečném dění je strašně důležitá věc, ale opravdu ty lidské životy i toho štábu jsou podle
mě nad tím, a když se začala vyostřovat situace v Kyjevě, tak ten štáb český se z Kyjeva stáhnul. Prostě bezpečnost těch lidí,
děláme pro ni maximum, je pro nás nadřazená tomu zpravodajství.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka ČT 
Aneta Rybová, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Viděli jsme to v reportáži, informování, vysílání přímo z garáží ukrajinské televize. I to se během uplynulého týdne dělo. A viděli
jste to ostatně právě v té reportáži před chvílí, ale tohle může být paralela. Rok 1968, Praha, improvizované vysílání
Československé televize z utajených míst.

vysílání ČST, srpen 1968 
Je to naše věc, je to naše věc a my budeme dělat všechno pro to, abychom jim, abychom ji, abychom ji vzali spolu s vámi se
všemi, s celým národem do svých rukou. Právě tady dostáváme zprávu, že v Olomoucí je stanné právo, prosíme vás, drazí
přátelé. Chovejte se všichni tak, abychom nezavdávali příčinu k tomu, aby se stanné právo mohlo šířit do ostatních měst naší
republiky. Děkujeme vám za pozornost. Loučíme se s vámi a věříme, že odpoledne při dalším pokračování našich svobodných
televizních novin se opět uvidíme.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Filip Rožánek, mediální analytik, je hostem Devadesátky. Hezký večer.
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Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Je tahle paralela, to, co jsme teď viděli, máme si představit, že v Bělorusku to teď funguje podobně jako třeba v roce 68 v
českých redakcích? Teda v Bělorusku, pardon na Ukrajině samozřejmě.

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
Já myslím, že na Ukrajině můžeme vidět paralelu ve spolupráci různých redakcí a i dříve konkurenčních televizních
rozhlasových stanic, protože oni vytvořili takový souvislý proud informací, na kterém se podílejí všichni, je dostupný přes
internet, sdílejí prostor ve vysílání. Ta kooperace je úplně neuvěřitelná, ale je to dané také tou mimořádnou situací, teď není
nic důležitějšího než přenášet informace lidem a dělají to tou nejlepší formou, kterou za daných okolností mohou dělat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak fungují naopak redakce v Rusku v tuhle chvíli, máme tam čerstvé informace samozřejmě o tom, že jejich práce je velmi
složitá, hrozí jim vězení, pokud nebudou nazývat tu válku tak, jak si přeje Kreml, tak jak to těžké teď mají teď nezávislí novináři v
Rusku?

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
Já myslím, že nejlépe vystihuje situaci nezávislých novinářů v Rusku ta odpověď nebo ta bezprostřední reakce na nově přijatý
zákon, který vlastně kriminalizuje to, čemu úřady říkají dezinformace o ruské armádě, anebo výzvy k sankcím. To v podstatě
znemožňuje nezávislé reportování o situaci, pak je tam důležitý vliv cenzurního úřadu Roskomnadzor, který už dříve stanovil
pravidlo, že ruská média nemohou využívat jiné než oficiální zdroje a nemohou používat termín jako válka nebo invaze a za
těchto podmínek nemohou některé redakce vůbec fungovat. Své vysílání ukončila televize Dožď, zavřel svůj portál server Znak
a podobně. Takže buď jsou donuceni okolnostmi, tím zákonem a opatřeními, anebo raději to vzdají sami, protože nechtějí
vystavovat své redaktory potenciálnímu trestnímu stíhání. Plus je tam samozřejmě důležité to, že Roskomnadzor se snaží
odřezávat nezávislé internetové zdroje, ať už jsou to sociální sítě nebo jednotlivé portály.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
U těch sociálních sítí je ale také novinka třeba i u sítě TkTok, která byla dost těžko kontrolovatelná. A teď v Rusku vlastně
přestala fungovat, jestli se nepletu.

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
V Rusku platforma TikTok omezila živé vysílání, respektive ho zablokovala, protože nemůže garantovat, že za daných okolností
se tam neobjeví něco, co bude v rozporu s tím nově přijatým zákonem. A oni podobně jako jiná média zahraniční a jiné
platformy se rozhodli, že do doby než vyhodnotí všechny dopady a rizika toho nového zákona, tak nebudou zkrátka některé
funkce vůbec umožňovat, anebo odtamtud stáhnou své lidi. Co se týče konkrétně z Ruska, tak tam dokonce ze začátku roku
začal platit zákon, který stanovoval internetovým platformám, aby měly v Rusku své zastoupení, pokud mají určitý vliv, a
dokonce teď některé ty platformy tato zastoupení zavírají, protože samy nevědí, jak vlastně ten zákon na ně dopadne, ale
nechtějí riskovat, že to bude mít nějaké kriminální důsledky.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Takže Rusko se uzavírá nejen, co se týká ekonomiky nejen, co se týká sankcí, ale i co se týká informací, bude to uzavřená
země, do které jen málo co pronikne?

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
Možná doslova teď jsem četl večer zprávy o tom, že se chystá odpojení Ruska od globálního internetu. To je projekt tzv.
Runetu, který už Rusko vyzkoušelo v roce 2019 a je to v podstatě kompletní odříznutí vnějších nejenom zdrojů, ale vlastně
veškerých vnějších skriptů, reklamy, je to úplně uzavřený ekosystém za firewallem ruským národním, no a tím pádem se ztratí
vlastně i ty poslední cesty, jak získat nezávislé informace.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Takže Rusko si nebude moci zadat Google.com. Takhle si to mám představit?

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
Pravděpodobně, otázka je, jestli jim bude fungovat třeba i jejich národní vyhledávač Yandex, ale ani ne tak kvůli tomu, že by byl
odříznut od té globální infrastruktury, ale spíše kvůli tomu, že oznámil, že možná nebude schopen splácet svoje závazky kvůli
ekonomickým sankcím.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co naopak zahraniční novináři, kteří jsou v Moskvě, kteří reportují z Moskvy, jinými slovy, jaké informace se budou v budoucnu
moci dostat do světa?

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
To je v tuhle chvíli těžké předvídat, protože i v tom nařízení, které jsem večer viděl, tak je stanovená určitá lhůta, není to ze dne
na den, takže ještě nějakou dobu informace proudit budou. Spíše to bude do té doby omezování právě ze strany
Roskomnadzor, který bude vždycky stanovovat a přidávat nové a nové platformy nebo aplikace do svých cenzurních opatření.
On v zásadě odvolává na dva klíčové zákony, buď je to zákon o informačních technologiích, který zakazuje diskriminovat ruská
média a podobně. A pak je to to opatření proti šíření extremismu a vzpoury a podobného obsahu, nebo dokonce v případě
Twitteru jsem zahlédl nějakou argumentaci nezákonným obsahem a podobně, takže vždycky se důvod pro zablokování najde a
nemusí to být nutně jenom to zpravodajství o Ukrajině.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co na to budou říkat běžní Rusové, neobává se toho ten režim, že zkrátka zničehonic přijdou o připojení k internetu, přijdou o
Facebook, přijdou o Twitter, jak jim to bude Kreml komunikovat?
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Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
V roce 2019, když probíhal takový test toho Aeronetu, tak padaly argumenty, že se Rusové nakonec zvyknou a budou používat
národní sociální sítě, podobně jako v Číně Číňané používají sociální sítě čínské provenience, takže pokud budou všichni na
serveru V kontaktě, tak to pravděpodobně bude pro ně možná řešení, ale Facebook se v tom oficiálním prohlášení připomněl
slovy, že takhle ale spousta běžných Rusů ztratí kontakt se svou rodinou, přáteli a koneckonců i s informacemi venku.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Prostě si zvyknou je dost děsivá slova na závěr, tak uvidíme. Filip Rožánek, mediální analytik, hezký večer.

Filip ROŽÁNEK, mediální analytik, Digizone.cz 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tuzemské redakce téma války na Ukrajině zpracovávají různými způsoby. Jeden tradiční týdeník přitom využil i hlas herce Ivana
Trojana.

Ivan TROJAN, herec 
V roce 2022 Vladimír Putin nepravdivě řekl, že je naprosto nezbytné zastavit tu hrůzu, genocidu vůči milionu lidí, kteří tam žijí,
kteří spoléhají výhradně na Rusko. Byla to záminka k útoku na Ukrajinu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ano, časopis Respekt nechal své vydání věnované válce načíst známým hercem a poskytnout zdarma ke stažení. Podle
šéfredaktora týdeníku Erika Taberyho si totiž o nahrávky řekly stovky pedagogů, kteří je využívají při výuce. Na Twitteru třeba
uvedl: Píše mi pan učitel z menšího města, že v sedmé třídě pouštěli reportáž o uprchlících, kteří z Ukrajiny dorazili na polskou
hranici. Děti prý chtějí o situaci na Ukrajině mluvit.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Najednou jsme vlastně jako s překvapením začali zjišťovat, že se ozývají učitelé, někdy i rodiče, že začali využívat to audio k
tomu a že to pouštěli dětem, protože jsou tam zaprvé nějaké pasáže, které vysvětlují, o čem ten konflikt je, a pak jsou tam ty
reportáže vlastně z toho místa, ale pochopitelně hlavně ten hlas jako Ivana Trojana, který je takový jako uklidňující, zároveň ty
děti ho znají, tzn. mají k němu nějaký vztah, tak tam to mělo úplně jako nový efekt, s kterým jsme původně vůbec nepočítali.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A taky další zajímavý způsob, jak téma pojmout. Web Aktuálně.cz v anketě oslovil Ukrajince a Rusy, kteří dlouhodobě žijí v
Česku. Ptal se jich, jak situaci na Ukrajině vnímají a jak je válka osobně ovlivnila. Zhruba z třicítky respondentů, kteří zmiňovali,
že cítí bezmoc, protože mají na Ukrajině rodinu, zejména Rusové se pak obávají diskriminace za něco, za co nemohou. S invazí
na Ukrajinu totiž nikdo z oslovených Rusů žijících v Česku nesouhlasí.

redaktorka/citace: Anonym; Ukrajinka žijící v Česku 
Na Ukrajině mám matku, sestru, vnučku i třicetiletého syna, o kterého se teď strašně bojím, protože mu včera zakázali opustit
zemi. Cítím bezmoc, pořád jen spím nebo pracuji. Musím neustále jíst prášky na uklidnění. Smyslem mého života je teď jen
vydělávání peněz, které posílám rodině na Ukrajinu, jinak jim pomoct nemůžu.

redaktorka/citace: Anonym; Ruska žijící v Česku 
Je to, jak ten nejděsivější sen. Úplnou invazi jsem vůbec nečekala. Nepředpokládala jsem totiž, že by někdo v dvacátém prvním
století mohl poslat do jiné země tanky. Putinův postup absolutně odsuzuju, když jsem se dozvěděla, že vpadl na Ukrajinu, bylo
mi celý den hrozně, jakmile jsem viděla zprávy, že Rusko zemi bombarduje, rozklepala jsem se začala plakat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Erik Tabery, šéfredaktor Respektu i živě u nás ve studiu. Hezký večer.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Dobrý večer.

Máte na to pořád víc ohlasů, na to čtení s Ivanem Trojanem?

Máme, nám to vyrazilo dech, my jsme s tím vůbec nepočítali. Ono ostatně všechno to bylo vlastně strašně narychlo. My jsme
měli jako nápad, že tím, jak je ta situace výjimečná, jestli tomu nepropůjčit, té audio verzi, nějaký známější hlas. A Ivan naštěstí
souhlasil, takže jsme to vlastně natáčeli, ještě to bylo trochu složité, protože jsme měli posunutou uzávěrku, takže to bylo nutné
natáčet hodně pozdě v noci. A myslím, že když jsem potom vlastně viděli ty reakce, které chodily, protože my to máme nejdřív
jako za PayPalem jenom pro předplatitele, ale když jsme začali vidět a poslouchat začali nám lidé psát, že to využívají i právě ve
školách učitelé, tak jsme si říkali, tak se trochu vykašlem na ten náš prodej, a nabídli jsme to učitelům, že nejdřív, když se
ozvou, takže jim to pošleme. To jsme zase podcenili, protože to bylo během chvíle prostě jako stovky, tak jsme udělali, jsme to
dali na web, aby si to mohli stahovat jako rovnou. A i to jsme podcenili, protože jsme to potom museli dát na vlastně web, který
utáhne tu větší návštěvnost, a nejenom, že tedy se to hodně těch učitelů a potom asi i širší veřejnost stahovala, ale potom nám
i ti učitelé začali psát, jaké to mělo dopady, a to bylo teda musím hodně silné, protože bylo vidět, že ty děti to prožívaly, vlastně
často i potom třeba psaly dopisy ukrajinským dětem a chtěly to nějakým způsobem jakoby společně pojmenovat. Takže myslím,
že tam to splnilo nějakou roli, kde vlastně ti pedagogové mohli používat tu audioverzi k té výuce, právě někdy to byla třeba
jenom ukázka, někdy to byla vlastně celá reportáž a myslím si, že to přiblížilo a vysvětlilo těm dětem celou řadu asi těch témat.
A většinou bych řekl, že třeba, když byly by ty děti menší, tak se využívala třeba ta reportáž, která se věnovala čistě
uprchlíkům, takže vlastně ony viděly, co zažívají vlastně její vrstevníci. Myslím, že v tom byla ta síla.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já věřím, že to je fajn, mít takovouhle pozitivní emoci v tom ohlasu, protože moc fajn emocí asi v redakci teď nemáte, zvlášť
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proto, že vy jste tam měli Ondřeje Kundru. Teď tam máte Ivanu Svobodovou, ani jeden z nich není válečný novinář a nemá asi
mnoho zkušeností s tím být někde na frontě. Jak složitá je ta redakční debata, jestli je tam vyslat, nevyslat, jak s nimi
komunikovat?

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Je to strašně složité a jako přiznávám, že vlastně v některých ohledech nebo jako vždycky je na prvním místě ta bezpečnost
těch redaktorů, takže zvažujeme tu míru rizika. Třeba úplně klíčové pro jakoukoliv debatu je cesta zpátky. Musíte mít jako
promyšlené, že budete mít dostatek benzínu na to, abyste se dostali zpátky, bude tam možné někde natankovat, nebo ne.
Tomu všemu musíte podřizovat asi to rozhodování, to je celá řada vlastně témat, které jste do té doby vůbec jako nemusela
zvažovat při té debatě. A jak jste sama řekla, že kolegové nejsou váleční reportéři, ale najednou se ocitají jakoby ve chvílích,
kdy jako nedaleko nich něco vybuchuje, nebo nějakým způsobem se musí jako rozhodovat, jak si to zdraví jako uhlídat. A to
není jednoduché, a vlastně proto já vždycky jako říkám, že ta veřejnost by měla oceňovat a ty reportéry a Česko tam má
spoustu úplně špičkových, myslím, že novinářů. Váš zpravodaj Černohorský, doufám, že to říkám správně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Václav Černohorský, ano, a Pavel Němeček, kameraman.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Ano, přesně tak, to jsem chtěl říct, že je důležité zmiňovat i ty fotografy, protože my jsme tam měli Milana Jaroše, Milana Bureše,
Matěje Stránského, takže vlastně všichni. A taky třeba zpravodaj Rozhlasu Martin Dorazín, tak odvádí úplně fantastickou práci
ve strašně těžkých podmínkách. A myslím, že ta veřejnost by si to měla uvědomovat a měla by to oceňovat, protože ta
veřejnost vlastně má v tu chvíli jejich oči. Oni vlastně podávají svědectví a riskují právě proto, aby informace tady byly.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vy jste tam ty svoje oči ve formě Ondřeje Kundry posílali v momentě, kdy vy jste ale tušili, že tohle se asi stane, protože vy jste
byli jednou z prvních redakcí v Česku, která psala o tom, že invaze bude, jak moc jste si byli jisti, jak jste tuhle zprávu
ověřovali? Je jasné, že máte svoje zdroje zkrátka, že nám je neprozradíte, ale něco takového dát ven, to už musí být přece
hodně vyzdrojováno a taky musí být velká debata předtím, než to zveřejníte.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Je to tak. My jsme vlastně to, že ta situace se hodně zhoršuje a že to není teoretická debata o tom, jestli nastane ta invaze, že
může nastat, tady byly delší dobu, proto my jsme vlastně tu první větší reportáž měly pár týdnů vlastně před tím, než ta invaze
začala. Vlastně my jsme měli reportéry na přímo té hranici, vlastně v těch zákopech. A mimochodem, to je strašně důležité
potom pro naši schopnost to popisovat, když máte znalost toho kontextu a pak se vlastně podruhé vraceli v krátké době, kdy už
se zdálo opravdu, že to bude každou chvíli. A vlastně my jsme poprvé, my jsme dostali tu informaci, kterou potom zveřejňovala i
ta světová média, že vydá, vlastně tehdy to byla ještě vlastně americká administrativa, která varovala vlastně všechny vlády
spojenecké, že to riziko z toho útoku je jako vysoké, tak tam musí přiznat, že jsme chvíli čekali, protože jsme si říkali, protože to
nikde ještě nebylo, jsme si říkali, tak nebudeme mít jako první na světě takovou informaci, tak jsme byli z toho takový trochu
nervózní, takže jsme čekali a vlastně jsme byli potom ve stejnou chvíli v podobnou chvíli, kdy to měli ti západní novináři. A
potom vlastně ten den, kdy ten útok začal, tak to právě ti moji kolegové tam byli. A ti to měli vlastně s krátkým předstihem,
vlastně přicházela ta informace, že téměř na hodinu přesně, kdy to má vypuknout. A vlastně potom se to potvrdilo, když už za
chvilku začne slyšet ty výbuchy a dostali zprávu, že vlastně chtěli potom pokračovat dál na ten Mariupol. Že ta cesta už je
uzavřená, že je tam Ukrajinci nepustí. A tam já dodávám vlastně jako naštěstí, protože ta cesta potom zpátky by mohla být asi
komplikovaná nebo riskantní, ale i tam byli nadále jako novináři, což je třeba říct.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My budeme přát hodně štěstí jak vašim novinářům, naším, tak samozřejmě všem, kteří tam aktuálně působí. Erik Tabery,
šéfredaktor Respektu. Díky hezký večer.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Taky děkuju, na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruská invaze na Ukrajinu rozpohybovala i slovenská média, a to včetně toho veřejnoprávního. Šéf jeho zpravodajství po kritice
odstoupil a kvůli mimořádným zpráva vznikl úplně nový televizní kanál. Podrobnosti od naší spolupracovnice Jany Ďuďákové.

Jana ĎUĎÁKOVÁ, spolupracovnice ČT 
Na Slovensku je to novinka. Jako čistě zpravodajské televize to vysílala jen soukromá Tea 3, teď přibyla další. Veřejnoprávní,
RTVS 24. Vlastně obdoba České 24. Aktuální informace hlavně o válce můžou diváci sledovat od pondělka.

moderátor RTVS 
RTVS reaguje na mimořádnou situaci na Ukrajině a a spouští 24hodinový zpravodajskopublicistický program. Dočasně nahradí
vysílací strukturu televizního okruhu Trojka.

Jana ĎUĎÁKOVÁ, spolupracovnice ČT 
Rozhodnutí je odstartovat novou televizní stanici přišlo náhle a bez dlouhé přípravy. Mnozí v redakcí se o spuštění dozvěděli
jen den před prvním vysíláním.

Attila LOVASZ, ředitel zpravodajství a publicistiky RTVS 
Vysílal jsem první den, byl /nesrozumitelné/ stresový. Děláme něco, co jsme nikdy nedělali. Měli jsme problémy s tím, že se nám
ze začátku ve vysílání objevovaly černé díry, co tam dáme. Bude to /nesrozumitelné/ s pokorou a povězme si, vyzkoušíme to i
tak, že je tam nějaká hrozba /nesrozumitelné/. První vysílání jsem spal jen 4 hodiny. Víte co, pomáhal jsem /nesrozumitelné/.

redaktorka 
Slovenská 24ka startuje po ostré kritice. Když začala invazi na Ukrajině, jiné na televizi za pochodu měnily program. Ve vysílání
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RTVS, jakoby se však nic nedělo.

osoba 
Dopředu a zatáhneme silně dozadu. Pocitově si chcete vytvořit tam vzadu takovou dvojitou bradičku trošku.

redaktorka 
O válce nepadlo v RTVS ani slovo až do půl osmé ráno. Šéf zpravodajství /nesrozumitelné/ rezignoval o den později.

Filip STRUHÁRIK, novinář, Denník N 
Působení /nesrozumitelné/ v RTVS je označené hlavně odchody desítkami zkušených novinářů, které odešly právě kvůli němu.
Novináři, kteří odcházeli z RTVS, totiž upozorňovali, že /nesrozumitelné/ a část to nabíhá na nějaké konspirační teorie. V
posledním období bylo zpravodajství za /nesrozumitelné/ kritizované za výběr hostů, za neproblematičtější byl po Ján
Čarnogurský bývalý premiér. Který je známý tím, že je nekritickým obhájcem Vladimira Putina. A zároveň šíří různé
dezinformace prokremelskou propagandu.

redaktorka 
Sám Chuguryan zaujal Vladimira Putina. V roce 2005 s ním udělal rozhovor. Ruský prezident byl natolik spokojený, že po část
návštěvy v Bratislavě přerušil tiskovou konferenci, aby se s šel osobně přivítat.

Jana ĎUĎÁKOVÁ, spolupracovnice ČT 
S rozšiřováním zpravodajství souvisí i nové vysílání v ukrajinštině. Okrem RTVS ho spustila i TA3. Má pomoc uprchlíkům
zorientovat se na Slovensku.

redaktorka 
Dobrý den, vítejte při prvních ukrajinských zprávách na TA3.

Jana ĎUĎÁKOVÁ, spolupracovnice ČT 
Pro Českou televizi Jana Duďáková.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Zprávy v ukrajinštině zejména pro uprchlíky nabízejí i česká média. Třeba Český rozhlas online sdílí vysílání ukrajinského
veřejnoprávního rádia. Souhrn českého zpravodajství a informace o získání azylu pak pro sociální sítě připravuje brněnská
redakce České televize.

osoba 
Nepřátelské síly vtrhly do Chersonské oblasti. Tam je situace napjatá. Radníci kontrolují Rusové.

Lucie ŘEHOŘÍKOVÁ, redaktorka 
Víc než milion lidí opustilo od počátku ruské invaze Ukrajinu. Přijíždějí i sem do Česka. Po celé zemi začaly fungovat centra na
pomoc běžencům. Shromažďují humanitární pomoc, pořádají dobročinné kulturní akce.

redaktor 
A k situaci na Ukrajině teď další komentář. Ve spojení s námi je Petra Procházková, redaktorka Deníku N. Dobrý večer vám
přeju.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Dobrý večer.

redaktor 
Dnes se opět nezdařila evakuace civilistů z Mariupolu. Sledujeme čím dál silnější ostřelování civilních cílů ze strany Ruska. Jak
moc podle vás Ukrajině hrozí scénář Groznyj, tedy vybombardování ukrajinských měst?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
No, už se to nápadně začíná podobat. Zpočátku se přece jenom ruské dělostřelectvo ale i ty raketové útoky se aspoň snažily
mířit třeba na ta letiště nebo na nějaké strategické cíle. Ale každým dnem vidíme, především teď je to vidět v tom dobývání těch
měst kolem Kyjeva. Vidíme, že už se absolutně nedělají rozdíly mezi civilním objektem a vojenským. A co ještě tedy nebylo a z
Groznyje si to pamatuju, to byly kobercové nálety, kde už vůbec se nedělal s ničím, mezi těmi objekty rozdíl. Takže to ještě tady
chybí na té scéně. Ale obávám se, že i toho se můžeme dočkat.

redaktor 
Ukrajinci žádají Severoatlantickou alianci o vytvoření bezletové zóny, což NATO odmítá. Jak velké zklamání to na Ukrajině
vyvolává a rozumějí Ukrajinci tomu, proč se NATO nechce zapojit?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Já si myslím, že ukrajinští politici tomu rozumějí. Oni asi docela dobře vědí, že sice žádají víc, než mohou dostat. Ale dělají to
záměrně. Pan prezident Zelenský tuhle taktiku dělá výborně od samotné, od samého začátku. Bylo to i se vstupem Ukrajiny do
Evropské unie, kdy oni tušili, že nebudou ihned tedy přijati za úplně plnohodnotné členy. A tak si myslím, že vlastně to je
pochopitelné. Ale jinak je to u běžných lidí, kteří asi skutečně s tím, jak sílí ty letecké útoky a raketové útoky, tak sílí i jaksi
taková deziluze těch obyčejných Ukrajinců vůči západu, kdy mají pocit, že by je vlastně ta bezletová zóna zachránila, že by
zachránila jejich životy a že se západ prostě bojí kvůli nim, jít do otevřeného střetu s Ruskem.

redaktor 
Jak velké obavy vyvolává možnost, že by Rusko ještě rozšířilo svou agresi například na Moldávii?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
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Ty obavy také rostou. Určitě se v Rusku stalo teď v poslední době naprosto nepředvídatelnou agresivní mocností. A ty státy,
které patřily třeba do Sovětského svazu nebo ty nejbližší sousedé, tak se chovají podle takových, jsou v takových třech
skupinách. Jednak jsou to tedy státy, které už jsou členy NATO. To je Pobaltí, pak jsou to státy, které se tak tváří přátelsky a
chtějí to nějak s Ruskem prostě přežít. A pak jsou to státy, které do NATO chtějí vstoupit, otevřeně to řekly jako Ukrajina,
Gruzie. Moldávie zatím úplně ona to nemluví, ale mluví o Evropské unii. A myslím si, že tyto státy jsou nejvíc ohroženy. Ale zase
se mi nezdá úplně pravděpodobné, že by Rusko, které teď není v nejlepší kondici. Na frontě se mu nedaří tak, jak chtělo.
Zahajovalo v tuto chvíli nějakou další vojenskou operaci. Spíš by se to mohlo stát poté, až by Ukrajinu tedy ze svého pohledu
úspěšně ovládl.

redaktor 
V Rusku se konají na tamní poměry poměrně rozsáhlé protesty, které ale úřady bezpečnostní složky nekompromisně potlačují.
Představují pro režim Vladimira Putina nějaké ohrožení?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Já si myslím, že ohrožení představují. Protože i to, jakým způsobem třeba dnes policie zasahovala, to bylo opravdu velmi tvrdé.
Je vidět, že oni se snaží, aby vůbec k těm protestům nedošlo, že se snaží zabránit shromažďování těch lidí. Že zatýkají i třeba
velmi staré lidi, kteří přicházejí na ty akce s hesly, že už jednu válku prožili. Mají tím na mysli velkou vlasteneckou. A teď tedy,
že tady je znovu. Ale zase musíme přiznat, že vzhledem k tomu počtu obyvatel v Rusku, to je 140 milionů lidí. Těch aktivistů
nebo těch demonstrantů v ulicích až zas tolik není. Já si myslím, že ale to hlavní nebezpečí, které ještě režim Putinův čeká, je
až opravdu budou známy ty údaje o padlých a zajatých, ale především o padlých. A tam si myslím, že ty ruské matky, které,
které zjistí, že už se jim její děti nikdy nevrátí. Tak to jsou potom jaksi ženy velmi neohrožené. A ty mohou strhnout nějakou
opravdu pro režim velmi nepříjemnou vlnu nepokojů. Ale ty informace o padlých se k Rusům zatím dostávají velice sporadicky.

redaktor 
Ano, pokud jde o informace, tak v souvislosti s konfliktem Rusko přijímá nové zákony ohledně toho, jak se smí o válce na
Ukrajině informovat. Chystat se mají zákony proti pomlouvání vlády a podobně. O jak velké utahování šroubů jde?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
No, jde o velké utahování šroubů. My vlastně můžeme pozorovat, jak se z autokratického režimu stává opravdu diktatura. Jak
se z autokrata stal diktátor. A už dnes třeba padly ty první pokuty na základě těch změn zákonů, které vy jste jmenoval. Tak už
dostal jistý člověk 60 000 rublů pokutu. Za to, že se prostě vyslovil proti válce. A myslím si, že určitě bude se to všechno
zpřísňovat. Začnou být lidé zavíráni do vězení. A bude to opravdu připomínat takové ty nejtužší, to nejsušší období Sovětského
svazu. Kdy prostě za jakékoliv slovo, které byl ten režim vnímal jako jeho ohrožení, tak lidé prostě byli zavírání do vězení a do
lágrů. Obávám se, že pokud se něco nestane, tak toto je perspektiva Ruska.

redaktor 
Ještě jedna věc, ruské jednotky vstoupily na Ukrajinu i z Běloruska. Právě běloruského vůdce Alexandra Lukašenka ruský
prezident podpořil při těch nedávných protestech. Dá se říct, že v Bělorusku vládne Vladimir Putin a dá se čekat, že se i
Bělorusko vyloženě aktivně zapojí do té agrese vůči Ukrajině?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Dá se určitě říct, že to, co se děje v Bělorusku, tak o tom se rozhoduje v Kremlu, nikoliv v Minsku. Prezident Lukašenko nebo
prezident, který vlastně ani nebyl zvolen podle jaksi z našeho pohledu. Tak už nemá prakticky na to, co se v jeho zemi děje, že
/výpadek/ opravdu absolutní. A musíme si uvědomit, že Lukašenkovi už tady nejde jenom o funkci. Ono mu jde vlastně o život.
Protože je možné, že pokud by se ty režimy zhroutily, tak lidé, kteří, které teď ty diktátoři týrají, tak by si to s nimi chtěli vyřídit.
Ale stále ještě nevidíme běloruské jednotky na ukrajinském území. I když údajně jsou připraveny. A jsou tady zprávy, že ta jaksi
morální připravenost běloruských vojáků, bojovat s Ukrajinou, se svým velkým sousedem, je ještě menší než u ruských vojáků.
A že toto je jedna z brzd, která to nasazení běloruské armády tedy zatím, zatím brzdí.

redaktor 
Existuje nějaký scénář, který by umožnil Vladimiru Putinovi vůči ruské společnosti zachovat tvář a zároveň nepokračovat ve
válce na Ukrajině?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Já myslím, že ano, existuje. Protože už jen díky tomu, že Putin má dnes v rukou absolutně média. Státní propaganda je vlastně
to jediné, co se k uším Rusů dostane. A to pak máte velké možnosti. Já si myslím, že i takové scénáře už se teď připravují.
Myslím si, že by Putin dokázal aspoň část ruských občanů přesvědčit, že vlastně zachránil svět před jadernou válkou, že vymýtil
fašismus na Ukrajině. A že ho teď světoví lídři uprosili doslova na kolenou, aby tedy zastavil palbu a nepřítele nedobíjel. To si
myslím, že taková verze existuje. Ale asi existují i jiné verze. Řekla bych, že se v té ruské politické armádní elitě už objevují lidé,
kteří pochybují o tom, že Vladimir Putin je to nejlepší, co mohlo Rusko potkat. Takže nevíme, jestli se třeba nedočkáme
nějakých velmi nečekaných změn s tím, že by Rusko se třeba, třeba taky můžeme hovořit i o nějaké snaze armády, zachovat si
tvář v tom smyslu, že by byla třeba nastolena vojenská /nesrozumitelné/ a tak dále. I o tom se v Rusku šušká, hovoří. A v
některých médiích, tedy vypuzených nyní z Ruska se tyto teorie můžeme dočíst.

redaktor 
Tak uvidíme, jestli se tyto teorie naplní. Petra Procházková z Deníku N. Moc díky za váš komentář, hezký večer.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Hezký večer.

redaktor 
V ohrožení jsou během války také ukrajinské památky a právě o nich teď budu mluvit s Josefem Štulcem, viceprezidentem
českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel. Dobrý večer vám přeju.

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
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Dobrý večer.

redaktor 
Tak z toho, co zatím víme je, že během války bylo zničeno Muzeum v Ivankivu, asi 70 kilometrů od Kyjeva. Co je to za muzeum,
jaké škody byly napáchány a podařilo se něco zachránit?

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
Na to vám nebudu schopen odpovědět, protože o tom zatím mi nedošly žádné zprávy konkrétnější. Jo já nejsem reportérem na
místě, jo takže nevím.

redaktor 
Rozumím, já jsem myslel, jestli nejste v nějakém kontaktu s ukrajinskými kolegy?

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
No, jsme pouze v tom smyslu, že jak náš národní výbor ale tak všechny národní výbory ICOMOSu téměř všechny. Já mám tím
zahlcenej počítač. Protože si to vždycky posíláme vzájemně. Tak jim vyjádřili solidaritu a samozřejmě v rámci svých možností
nabízíme pomoc, ale je to myšleno spíš poválečnou pomoc. Protože věříme, že to ničení a to běsnění, že přejde co nejdříve.

redaktor 
A to muzeum v Ivankivu jako takové bylo významné?

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
No, já bych řekl, že rozhodně to nebylo nějaké velmi významné muzeum jo. Tam byla tam jistě zajímavá regionální
archeologická expozice. Ale, že by to byla nějaká významná galerie nebo tak, to si nevzpomínám. Mám dojem, že i bylo
zaměřeno na soudobé umění.

redaktor 
Ukrajina má celkem 7 lokalit zapsaných na seznamu dědictví UNESCO, které to jsou?

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
No, to je taky těžká otázka, protože, tak je to Lvov, je to Kyjevskopečerská lávra v Kyjevě. Je to chrám Sofie a je to, jsou to
Černivci. Tam je to metropolitní rezidence a zároveň metropolitní seminář. To znám nejlépe, protože jsem tam byl vyslán na
misi, abych posoudil hodnotu a připravenost tohohle statku pro zápis na seznam Světového dědictví. A mám na to teda krásné
vzpomínky. Protože jsem se tam setkal se skvělými, nesmírně pohostinnými lidmi a taky s dobrými odborníky. A ta památka byla
a věřím, že do dnes je ve velmi dobrém stavu a kvalitně, i odborně kvalitně udržovaná. No, pak je to, tuším, Kamenec Podolský.
A pak jsou to také nějaké přírodní lokality, co vím tak i bukový les na Bukovině. A to je asi tak všechno. Jinak pochopitelně
Ukrajina z hlediska hustoty sítě památek nepatří k předním zemím v Evropě. Ostatně to se týká i Běloruska a Ruska. Protože
čím od západu jdete v úhlu jako horizontálně na východ, tak ta hustota historických měst i rezidencí, hradů, zámků a podobně
ubývá. A Ukrajina navíc ještě byla otevřená na jihu do těch stepí, takzvaných divokých polí. Kde hrozilo zase /nesrozumitelné/
od Tatarů, případně z Turecka nájezdy, které odváděli lidi do otroctví. Takže tam se hned, tam vlastně ta architektura byla
většinou dřevěná. Protože se ani nevyplatilo teda stavět něco natrvalo. No, Ukrajina měla velmi pohnuté dějiny a o mnoho
samozřejmě statků přišla i, i jako během dvacátého století. Mě moc mrzí, když musím konstatovat, že nám vyhořel krásný
ukrajinský, respektive v té Podkarpatské Rusi kostel. Protože to je další složka kulturního dědictví Ukrajiny, která je nesmírně
cenná. To je ta dřevěná lidová architektura. A já mám největší obavy o vlastně vybavení kostelů, včetně těch kyjevských.
Protože by byl teď, ale asi na to není v těch zmatcích čas. Ale by byla nejvyšší chvíle odstrojit třeba ty ikonostasy jo a prostě,
co je možné, co je movité, tak dát někam do podzemí.

redaktor 
Rozumí tomu správně, že se obáváte nějakého rabování?

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
Ne, ani tak ne rabování jako toho nesmyslného bombardování a dělostřelby. To rabování může taky nastat, protože často ty, ty
ikony jsou ve velmi nákladných, drahokamy, případně zlatem zdobených rámech. Ale mně jde hlavně teda o tu uměleckou
hodnotu.

redaktor 
Rozumím, my dnes sledujeme v podstatě bombardování, ostřelování ukrajinských měst. Těžké boje například v Charkově,
ostřelování Kyjeva. Jak velké obavy máte o tyto města? Jak jsou kulturně významná? Mám na mysli třeba Kyjev 11. století
vývoje.

Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
No, tak jistě, tak Kyjev je matka ruských měst a ukrajinských následně. A vlastně přes Kyjev šlo do té východní Evropy z
Byzance křesťanství. A Kyjev byl pod, po staletí pod přímým vlivem tý velmi zjemnělý a vyspělý byzantské kultury. Takže zrovna
ten chrám svaté Sofie s těmi kupolemi a uvnitř s nástěnnými malbami a i zase s těmi deskovými obrazy na ikonastasech. To je
prostě skutečně světová památka jo. Takže to je Kyjev vítejte a zase protiváhou /nesrozumitelné/ nebo zcela jiný charakter
zase můžeme vidět třeba v těch Černivcích, kde zase sem jako chvilkama myslel, že jsem v Praze nebo Vídni, protože tam je i
skvělá secesní architektura z doby, kdy teda to patřilo, bylo součást Rakouska Uherska. No a Lvov má opět velmi specifický
středoevropský se dá říct charakter. Akorát je tam výraznější ta synkreze těch různých kultur, což se projevuje i tím, že má
vlastně tam katedrály tří odlišných věrouk. Má pravoslavnou, má římskokatolickou a má i arménskou jo. Takže jako jsou to
skutečně jedinečné hodnoty. A odrážejí tu pestrost na jedné straně a i tu tragiku historie Ukrajiny.

redaktor 
Josef Štulc, viceprezident Českého národního komitétu mezinárodní rady památek a sídel. Děkuju, že jste přišel, hezký večer
přeju.
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Josef ŠTULC, viceprezident Českého národního komitéru ICOMOS 
Děkuju za pozvání nápodobně.

redaktor 
Hollywoodské společnosti v ruských kinech nebudou uvádět nové snímky. Zemi opouštějí i streamovací platformy. Filmové i
literární festivaly zase ruší účast ruských hostů. Pokračuje tak omezování kulturních kontaktů s režimem Vladimira Putina
/ukázka/.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Batman, nový film s maskovaným hrdinou vstoupil do českých kin v půlce týdne. V těch ruských měl být k vidění k od pátku.
Tam se ho ale diváci zatím nedočkají. Společnost Warner Brothers premiéru pozastavila, a to samé udělala i další
hollywoodská studia. V Rusku se tak nebude promítat třeba ani nový animovaný film od Pixaru.

osoba, vyjádření The Walt Disney Company 
Budoucí obchodní rozhodnutí budeme činit na základě vývoje situace. Mezitím vzhledem k rozsahu vznikající uprchlické krize,
spolupracujeme s našimi partnery z nevládních organizací na poskytnutí naléhavé pomoci a další humanitární asistence
uprchlíkům.

Tomáš VYSKOČIL, publicista, Filmtoro 
Ty hollywoodské filmy byly dost podstatnou součástí té ruské distribuce. A obecně pro Hollywood byl ruský trh vlastně po, po
Británii, Německu, Francii čtvrtý největší v Evropě podle tržeb a dokonce podle prodeje vstupenek úplně ten největší a tím
pádem ty společnosti teda budou muset očekávat, že přijdou o 2, 3, 4 možná až 5 % těch očekávaných tržeb.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Ze západních streamovacích platforem chtěl v Rusku expandovat především Netflix.

Tomáš VYSKOČIL, publicista, Filmtoro 
Má za to, že Netflix si tam předplácí něco mezi půlmilionem až milionem lidí. Což vlastně znamená, že ten ruský trh je možná
jenom o něco větší než ten náš. Netflix má jinak celosvětově 222 milionů předplatitelů. Takže v rámci toho je tohle to číslo
zanedbatelné. Netflix měl plány to, to změnit v Rusku.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Vznikala třeba seriálová adaptace Anny Kareniny. Po ruské invazi se ale společnost rozhodla nepodřídit se novému zákonu,
podle kterého měla do své nabídky zařadit také 20 státních televizních kanálů. A později pozastavila práci na všech ruských
projektech. Po červeném koberci se letos neprojdou oficiální ruské delegace na filmových festivalech v Cannes, v Benátkách
ani v Karlových Varech.

oficiální prohlášení KVIFF 
Víme, že řada ruských filmařů se dlouhodobě kriticky staví k poměrům v Rusku i jeho oficiální politice. A za své názory jsou ve
své zemi pronásledováni. Tyto osobnosti budeme vždy podporovat.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
O uvalení sankcí žádá přímo ukrajinská kulturní scéna. K bojkotu ruských vystupujících přistoupila třeba Metropolitní opera v
New Yorku nebo knižní veletrh ve Frankfurtu. Oficiální prezentace Ruska bude chybět i na Světu knihy.

Radovan AUER, ředitel veletrhu Svět knihy 
Vzhledem k tomu, že bychom byli neradi, aby ruská kultura byla spojována automaticky s tím Putinovým režimem, proto jsme se
rozhodli, že ten prostor zdarma poskytneme společnostem nebo autorům, kteří jsou v souladu s, řekněme, s hodnotami
demokracie, s hodnotami svobody.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
O možnost vystupovat ve světě tak přicházejí konkrétní umělci spojení s Putinovým režimem. Třeba od dirigenta Valerije
Gergieva dali ruce pryč mnichovští filharmonici i festival Dvořákova Praha. Do Česka letos nedorazí ani ruský armádní sbor
Alexandrovci. Tadeáš Hlavinka, Česká televize.

redaktor 
Jestli teď na ČT24 hledáte Newsroom ČT24 vězte, že nejste špatně, že pouze Newsroom si vlezl trošku devadesátky a mediální
témata nabízíme právě tady. Správci domén, operátoři, hackeři i státy, ti všichni vypínají proruské dezinformační weby a blokují
vysílání stanic podporujících Kreml. Nejen v Česku ale i po celé Evropě. Sdružení CZ Nick v Česku znepřístupnilo 8 stránek s
českou adresou. Proti dezinformátorům takhle zakročilo poprvé. Autoři těchto webů si stěžují, že jde o cenzuru, omezování
svobody projevu a přesouvají své stránky na jiné domény. Evropská komise také v týdnu zasáhla proti působení ruských
státních médií v zemích unie.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Tento web není dostupný. Oznámení, které se den po ruské invazi na Ukrajinu objevuje při pokusu dostat se na jednu z osmi
zablokovaných adres s doménou.cz.

Michal KLÍMA, poradce premiéra pro média 
Nicméně ten postup je třeba říct, že prostě byl autonomní postup té organizace, která cz Nick, která ty domény registruje a
která tím pádem tento krok může udělat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
V týdnu se přidali i operátoři. Ti svým zákazníkům znepřístupnil dalších 6 webů s dezinformacemi. Reakce jejich tvůrců,
omezujete svobodu slova. Stěžoval si třeba bývalý mluvčí prezidenta Klause a šéfredaktor protiproud cz Petr Hájek.
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osoba 
Jsme prý dezinformační a představujeme ohrožení bezpečnosti státu.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Ta situace vyžaduje, abychom se bránili dezinformacím. Dezinformační válka je součástí hybridní války, kterou proti nám vede
dlouhodobě Rusko.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
K zablokování webu vyzvala vláda Petra Fialy na základě seznamu tajných služeb. Správce české domény adresy s
dezinformacemi znepřístupnil vůbec poprvé.

Michal KLÍMA, poradce premiéra pro média 
Pochopitelně máme svobodu projevu a tu je třeba respektovat, ale ta míra, v které ty dezinformace se u nás šíří, tak to si
myslím, že je třeba prostě změnit.

osoba 
Stát může ve výjimečné situaci omezit svobodu slova, ale musí to mít jasný pravidla a nemůžete to nechat udělat soukromý
sdružení.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy 
Kdybysme byli v situaci, která je normální, pak by to byl akt, který by byl velmi nebezpečný. My jsme se ale dostali do určitýho
tlaku naléhavosti tý situace, ve kterých je pochopitelný to rozhodnutí, který /nesrozumitelné/ něco udělá. Ten boj o tu situaci i v
Čechách je součást nějakýho válečnýho konfliktu.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
S omezeným přístupem k dezinformačním webům prudce klesla návštěvnost. S tím se ale někteří jejich provozovatelé nechtějí
smířit a přecházejí na nové adresy.

osoba 
S velkým potěšením si dovolujeme oznámit, že Aeronet nedopsal, jak tvrdili Novinky.cz v pátek a již v neděli pokračujeme.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy 
To není tak, že jako to někde jako spustíte jinde a všichni přejdou k vám jo. Jako velká část těch lidí jako vůbec ani nebude
vědět, kam přejít. Velká část těch lidí taky se bez toho obejde.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Bez přístupu jsou nejen weby, které šíří ruskou propagandu v Česku ale i ruská média po Evropě.

Ursula von Der LEYEN, předsedkyně Evropské komise 
V Evropské unii zakážeme mediální stroje Kremlu. Státem vlastněné Russia Today a Sputnik, stejně jako jejich přidružené
společnosti, už nebudou moc šířit své lži, aby ospravedlnily Putinovu válku a rozpoutaly v naší unii rozepře.

osoba, vyjádření The Walt Disney Company 
Z důvodu pokračující války na Ukrajině okamžitě začínáme blokovat youtubové kanály spojené s Russian Today a Sputnikem
po celé Evropě.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Oficiální ruská média mizí z nabídek operátorů internetových služeb a přicházejí o členství v mezinárodních spolcích. Z druhé
strany pak přicházejí omezení a blokace západních nebo nezávislých médií v Rusku, včetně některých sociálních sítí jako
Facebook.

osoba 
Poslední zhasne. A kdo první přijde, ten rozsvítí. Přátelé, myslím si, že takhle to můžeme ukončit. Konec dnešního vysílání. A
malá pauza, kterou stanice Dožď udělá.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Kvůli informování o válce na Ukrajině ruské úřady zastavily vysílání liberální rozhlasové stanice Echo Moskva a zablokovali
stránky nezávislé televize Dožď. Kristina Tůmová, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruská propaganda se nešíří jen na dezinformačních webech nebo s Kremlem řízených médií. Důležitou roli hrají i sociální sítě.
Analytici například nezaznamenali, že řada facebookových skupin bojujících proti proticovidovým opatřením, se v posledních
dnech přeorientovala na popírání ruské agrese na Ukrajině. Z internetu se pak v podobě letáků dostávají lže zpochybňující
zprávy o válce a ukrajinských uprchlících i do poštovních schránek. Příklady teď opět ukáže Kateřina Šalounová.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Končí covid podvod a začíná válka. Formulace, kterou od začátku ruské invaze na Ukrajinu používají čeští dezinformátoři.
Přejímají ji přitom tvrzení ruského prezidenta o speciální operaci nebo spravedlivém trestu za zločiny Ukrajiny. Inspirací jejím
například i toto video, které si mezi sebou posílají.

Vladimir PUTIN, prezident Ruska 
Budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Aktivní jsou zejména facebookové skupiny. Řada z těch, které do teď šířili konspirační teorie o koronaviru a vakcínách, si podle
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sdružení Českých elfů, kteří se věnují vyvracení dezinformací na internetu, najednou za své stěžejní téma vzali útok na
Ukrajinu. Přerod je patrný například na skupině neočkovaní, která má nově v názvu pro mír ne válce. Takhle vysvětloval změnu
témat její správce.

osoba 
Začíná další lživá masáž oficiálních médií. Přesně řečeno protiruská. Je vidět vzhledem k tomu, jak rychle vyměnili covid za
protiruskou propagandu, že jde o volné pokračování zastrašování a manipulace s obyvateli, která má zakrýt něco daleko
horšího.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Její členové pro Ukrajince běžně používají výrazy jako ukrofašisté, ukronacisté nebo banderovci. A sdílejí prokazatelně falešné
fotografie. Třeba tuto, která má tvrzení o nacifikaci Ukrajiny potvrzovat. Jenže je to obrázek proruských separatistů z Donbasu a
pochází už z roku 2015.

Josef ŠLERKA, mediální analytik, Filozofická fakulta Univerzita Karlova 
To, co přinesly ty nový média, je, že se strašně zlevnilo, možnost vytvářet na první dobrou rychle uvěřitelný obrázky, který
dokážete potom sice roklíčovat jako, jako že byly fake nebo že byly natočeny v jiným prostředí. Ale vy jich můžete vytvořit
prostě tolik, že zahltíte tu pozornost těch lidí, co se o to starají.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Takzvaní elfové, kteří sledují aktivitu českých dezinformátorů na příkladu této skupiny ukazují, jak válečná tématika na grafu
znázorněná červenou barvou, postupně nahrazuje tématiku zdravotnickou. To je zase ta modrá křivka. První příspěvky
zmiňující válečný konflikt, se objevují už v průběhu ledna. V polovině února jejich počet začíná prudce stoupat.

Bohumil KARTOUS, mluvčí Českých elfů 
Ukazuje to na fakt, že vlastně dezinformační scéna je do značné míry propojená a že vlastně sdílí ten, ten hlavní nebo jeden z
nejdůležitějších cílů a to je podpora zájmu Ruské federace. V okamžiku, kdy je to nutné, tak je vlastně mobilizována ta síť
napříč různými tématy a stává se z nich vlastně nějaký amplifikátor, podpora zájmu Kremlu.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
O tom samém na příkladech konkrétních osob informuje také Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu
vnitra. Zmiňuje hned několik známých dezinformátorů z anticovidového hnutí.

osoba 
Tomáš Čermák si po šikaně lékařů kvůli opatřením proti covidu-19 našel nové téma - obhajobu Putinovy agrese a šíření
kremelské propagandy.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Leží o konfliktu na Ukrajině se už také ze sociálních sítí přesouvají do poštovních schránek. Tohle je leták skupiny, která si říká
Občanský parlament. Obhajuje ruský útok na Ukrajinu a lživě tvrdí třeba to, že na hranicích jsou místo ukrajinských uprchlíků
jen migranti, cituji, černošského a arabského původu. V některých bodech jde dokonce ideál než propaganda Kremlu. To, když
popisuje hromadnou dezerci ukrajinského vojska na ruskou stranu nebo existenci údajných amerických laboratoří na biologické
zbraně na Ukrajině.

osoba 
Je zcela zjevné, že vláda České republiky v zájmu tajných služeb Spojených států, Německa a Evropské unie, propaguje a
stupňuje válečné štváčství pod záminkou ochrany ukrajinských obyvatel, přičemž se ale jedná ve skutečnosti o podporu
ukronacistické junty, nikoliv občanů Ukrajiny.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký
večer.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Padlo tady, že je to často stejný člověk. Ten, kteří, který věřil proticovidovým jaksi dezinformacím a ten, kdo teď šíří
prokremelskou propagandu. Čím to je, že to je ten stejný člověk? Že někdo je tak náchylný na různé typy dezinformací?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
To je, ta odpověď je docela jednoduchá. To není ani tak náchylností, ale je to vlastně strategií ruské informační války, která v
tom západním světě podporovala jakýkoliv konflikt. Ať to byl názor na očkování, na migraci, na zelenou energetiku vlastně
cokoliv. Dokonce třeba i proti jaderné energetice. Tak různě různé skupiny lidí, kteří měli na různé věci názor, který se
střetával, tak oni podporovali, aby vlastně vznikaly ty domácí konflikt, konflikty, aby se to amplifikovalo a doma to potom vlastně
mohli vykládat svým obyvatelům jako důkaz toho, že ten západ se topí ve svých problémech.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co se týká té prokremelské propagandy. My známe Vladimíra Putina jako někoho, kdo si hodně budoval ten kult osobnosti.
Jako někoho, kdo polonahý jezdil na koni a u toho střílel medvědy a tak dál. Všichni ty záběry známe. Jak z toho vyjde po téhle
válce?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Tak uvidíme, jestli z toho vyjde živý. Ale my se musíme uvědomit, že ten obraz toho Putina není jenom v našich hlavách, ale je v
hlavách Rusů. A tam je už celou jednu generaci. Tam je přes 20 let. Takže oni vlastně neznají jiného lídra. Nám se tady

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 207 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


premiéři, prezidenti střídají, ale jim tam zůstává celou tu dobu jenom Putin. Takže je otázka hlavně, jak oni se s tím potom
vyrovnají.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Bude to snadné pro něj si to udržet tenhle obraz v hlavách Rusů? Vzhledem k tomu, jak zastavuje média, která jaksi nejdou s
tím, co on říká, co říká ta oficiální propaganda. Vzhledem k tomu, jak zastavuje sociální sítě v Rusku, jak izoluje tu zemi.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
My uvidíme, jaký dopad bude mít tady to úplně bezprecedentní vlastně zastavení jakýchkoliv jiných informačních zdrojů v
Rusku, protože víme, že samozřejmě většina těch lidí, jak jsem říkala, tu ruskou propagandu sleduje a je tím masírována každý
den, ale ty opoziční informace si vždycky najdou nějakou cestu. My si to pamatujeme u nás třeba z doby disentu. A je otázka,
jako vlastně jaké části té veřejnosti se to dotkne. A jaké informace se potom budou šířit jinými zdroji, třeba šeptandou, kterou v
podstatě nikdy nezastavíte.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co mediální obraz Volodymyra Zelenského? Protože on přece jenom prodává nějakou věc. On se snaží teď prodat západu to,
aby se zavřelo nebe například. Zkrátka všechny tyhle ty věci se nějak dostávají do hlav občanů na západě. On se snaží o to,
aby oni za to bojovali. Jak se mu tohle daří?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je vidět, že Ukrajina si vybudovala velmi dobrou přípravu ve strategické komunikaci. A i vlastně ta image jejich lídra prezidenta
Zelenského rezonovala na západě velmi dobře. On je lídr, který ztělesňuje hodnoty, na kterých je třeba i ta západní civilizace
postavená. To znamená, zdůrazňuje vlastně to, že je v obraně, že se brání. Brání svou vlast. Ukazuje svou rodinu. Říká, že je
obyčejný člověk. Není to člověk, který si sedne 10 metrů od svých vlastních lidí. Každému podá ruku. Je prostě mladý, je
přátelský. Dokáže natočit selfíčko, mluví běžným jazykem. Neříká válce speciální operace. Prostě hovoří tak, jak mu všichni
rozumí. Problém do budoucna může nastat v tom, kdy vlastně tady ta jako velmi rychlá a velmi silně vybudovaná image, začne
dostávat nějaké trhliny. Například, když třeba bude příliš stupňovat tlak na NATO. Jako je to jenom člověk. Už je jedenáctý den
v situaci, kdy ruští vojáci vraždí jeho spolu spoluobyvatele. Takže ani pro něj to není psychicky jednoduché. Uvidíme, jak
dlouho to ještě vydrží.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ale má tedy Ukrajina štěstí, že má během války ve svém čele herce? Protože říkalo se před volbami, raději Petro Porošenko,
kdyby náhodou ten konflikt nějak eskaloval, herec ten by to asi jako nezvládl. Tak teď se ukazuje, že možná je dobré mít herce
v takovéhle situaci?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
To není tak o herci. Je to spíše o tom charakteru, i když to herectví vám může pomoct například v práci s hlasem. Všimněme si,
jak Zelenský velmi dobře umí pracovat s hlasem a jak je vlastně schopný, opravdu jak jsem říkala, budovat takové ty krátká
vyjádření /nesrozumitelné/. Něco, co se dobře cituje v těch rychlých sociálních médiích. Typický příklad prostě nepotřebuju
odvoz, potřebuju zbraně. A takže tady to není herectví. To je spíše nějaká jiná komunikační třeba příprava ale hlavně
charakter. A on v tom není sám. On tam prostě má celou řadu svých spolupracovníků, kteří mu v tom také pomáhají.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když se ještě vrátím oklikou k tomu, o čem jsme se bavily na začátku. Lidé, kteří věří v Česku dezinformacím, jsou přece lidé
často v Česku, kteří zažili komunismus. Zažili totalitu a často proti ní taky bojovali. A teď se naopak dávají na stranu té
prokremelské propagandy. Zajímalo by mě, čím je tahle věc daná?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
To je strašně složitá otázka, kterou jste vyslovila. A já na ní nemám odpověď. Ale každopádně ti lidé si zvykli, kteří byli delší
dobu pod totalitou, na takový ten pocit, že to, co se nám tady oficiálně prezentuje, vlastně není pravda. Takže oni můžou jako
velmi snadno zpochybňovat vlastně cokoliv. Ale opravdu na tom jako není žádná jednoduchá odpověď.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky a hezký
večer.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A teď nabídneme pohled na televizní zpravodajství, které toho má se skutečností společného jen málo. V oficiálních médiích v
Rusku se totiž o válce mluvit nesmí. Redakce, které nesouhlasí, jsou umlčovány. Kontakt se světem blokován. Zpravodajství
kontrolované Moskvou ukazuje vítání ruských vojáků, takzvanou denacifikaci Ukrajiny a prohnilost západu. Společně s
klasickou válkou se vede i ta informační. A ověřit někdy zcela protichůdné zprávy, je často nemožné.

osoba 
Dnes ráno nepřítel uskutečnil další cynický útok na infrastrukturu hlavního města a při tom velice poškodil výškovou budovu.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
V ruské televize řekli, že to byla střela Buk vystřelená ukrajinskými neumětely, kteří se zkrátka neumí strefit jen, že chtěli
sestřelit letadlo ruské, ale strefili se do vlastního paneláku, tomu věří celé Rusko.

osoba 
Ukrajinští vojáci nezvládli správně navést raketu typu Buk
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Vojtěch BOHÁČEK, redaktor 
Já si myslím, třebaže ten barák zbořila ruská střela. Na druhou stranu jako máme důvod nad tím pochybovat trošku, protože to
nezapadá jako do ostatních věcí, který dělají. A zároveň akorát ta střela tam není jo. My ji nevidíme a jako novináři k tomu
nemají přístup. Takže jestli to bylo Rusko nebo Ukrajina, je na tom, který straně víc věříme.

redaktorka 
Ověřování zdrojů, základní předpoklad klasické žurnalistiky se v té válečné uplatňuje jen těžko. Mezi Ukrajinou a Ruskem je
navíc jeden podstatný rozdíl.

Ondřej SOUKUP, redaktor, Hospodářské noviny 
Podle požadavků ruských úřadů vlastně všechno ruská média mají za povinnost informovat o dění na Ukrajině výhradně na se
zdrojem na ruská oficiální místa, která jako všechny prakticky nic nekomentují.

redaktorka 
Tomu, kdo šíří neoficiální zprávy o dění na Ukrajině, hrozí až 15 let vězení. Běžní Rusové se tak z médií dozvídají pouze
schválenou verzi událostí. Žádná válka neexistuje. Jde o zvláštní v podstatě mírovou operaci ruských ozbrojených sil, která má
za cíl osvobodit Ukrajinu ze spárů ozbrojených zfanatisovaných ukrajinských nacistů a narkomanů.

Volodymyr ZELENSKÝ, ukrajinský prezident 
Abychom zastavili umírání lidí.

osoba 
Narkoman z bunkru, který ze sebe právě něco vyzvracel.

redaktorka 
Ukrajinci podle ruských státních médií okupační vojska vítají s nadšením.

osoba 
Copak? Nestalo se vám nic?

Ne, ne.

Bůh vás ochraňuj, hoši.

redaktorka 
Záběry, které diváci ruských státních televizí nevidí. Útoky raketami a dělostřelectvem prý podle oficiální doktriny míří výhradně
na vojenské cíle.

osoba 
Takto to vypadá zevnitř, jedeme v koloně uvnitř terénního vozu Tygr. Tohle už je Černihivská oblast. Posádka je ve stavu
nejvyšší pohotovosti kvůli možným provokacím.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Především ta ruská Čtyřiadvacítka odtamtud máme zprávy vlastně podobné, které vidíme my u nás. Akorát, že s opačným
znamínkem. Ukrajinci na nás střílejí, strefují se do škol a do nemocnic. Tady máte plačící děti, tady zoufalé matky, a když by se
člověk tak nějak bych řekla týden koukal tady na tu ruskou Čtyřiadvacítku, tak začne mít pocit jiné té reality. Takže dělají to
poměrně profesionálně.

osoba 
Nepamatuju se, jak jsem přistál. 200 metrů před sebou jsem viděl hořící letadlo. Hned ke mně běželi ozbrojení vojáci. Ale k
mému velkému překvapení mi poskytli pomoc.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
To co je teď jako velký hit, on je to teda hit na obou stranách, jo, jak na ukrajinské, tak na ruské. To jsou zajatci.

osoba 
Byl jsem odveden bojovat proti bratrskému národu na základě zločinného příkazu našeho prezidenta. Mami, prosím tě, vrať mě
domů. Já už tu nechci být.

redaktorka 
I ukrajinská strana se snaží využít sílu médií. Příběhy hrdinů, státní hymna s emotivními záběry z bojišť. Starosta Kyjeva Vitalij
Kličko pózuje se samopalem. Do ukrajinského vysílání často vstupují lidé z celé země, kteří referují o aktuální situaci na místě.
Vláda spustila web v angličtině s aktuálním zpravodajstvím a záběry ze zasažených oblastí.

Libor DVOŘÁK, komentátor ČRo 
Ukrajinská žurnalistika v této chvíli funguje jako žurnalistiky země, která je v nevyprovokované válce. Která je tou slabší
stranou, to si rovnou přiznejme. Takže samozřejmě se tam mohou ozvat nějaké, dejme tomu, nekritické noty.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Řekla bych, že i ten, i ten, i ty projevy toho politického vedení jsou velmi dobře, velmi dobře koncipované. A číší z nich na mě
spíš pravda, než nějaká manipulace, jo. Oni mobilizují, ale nelžou.

redaktorka 
Oficiální zprávy ukrajinských úřadů z válečných oblastí jde těžko ověřit. V týdnu třeba ruská strana opakovaně vyvracela
informace o zabitých vojácích ze Zmijího ostrova.
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osoba 
Drazí Ukrajinci, teď k vám mluví mrtvola.

redaktorka 
Zajatí Ukrajinci v reportážích tvrdí, že známou odpověď ruské vojenské lodi prý nikdy neřekli. Televizní komentář pak dodává,
že vulgaritu nejspíše jen zaštěkal pes.

osoba 
Ruská lodi, jdi kam?

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jiří Just, publicista, který působí v Moskvě, hezký večer do Moskvy.

Jiří JUST, publicista působící v Moskvě 
I vám hezký večer do Prahy.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Viděli jsme v té reportáži záběry televize Russia 1, taky z pořadu 60 minut. Ten vy znáte, protože vy jste tam byl pozván jako
host, takže jste jedním z mála Čechů, kteří v tom studiu opravdu byli. Jak tahle televize funguje, zvenku i zevnitř, by mě
zajímalo?

Jiří JUST, publicista působící v Moskvě 
Je to, já bych to nazval jako obskurní cirkus, obzvlášť v současné době, kdy skutečně ta propaganda jede na plné obrátky. Kdy
skutečně ti Rusové nemají možnost získat jinou informaci a vlastně ani nechtějí. Ty politické, to show, to je taková zábava. Je to
takový způsob, jak nadneseně a jak neobjektivně a řekněme i na hraně nějakým způsobem informovat Rusy o tom, co se děje
ve světě. Rusové to samozřejmě sledují mnohem raději než třeba zprávy, které jsou takové, řekněme, sterilní a tady jsou,
řekněme, už předem vybraní experti, kteří umí mluvit, umí zasáhnout, řekněme, ty diváky přímo u srdíčka. Mohou jim říct ten
správný příběh, aby skutečně věřili, že na Ukrajině jsou nacisté, že tam jsou banderovci, že střílí a likvidují nevinné Rusy a tak
dále. Takže je to skutečně, jak říkám cirkus, ale má opravdu velice široký dosah.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vy jste říkal, nechtějí se nechat přesvědčit. Máte tu zkušenost, že třeba mluvíte, já nevím s vašimi známými, s přáteli a oni třeba
nechtějí slyšet pohled té druhé strany?

Jiří JUST, publicista působící v Moskvě 
Nechtějí, protože vlastně ruská televize, ruská oficiální média je utvrzují v tom, v těch jejich přesvědčených, pokud budeme brát
konkrétně tu situaci, tak skutečně hodně mých známých, kteří nepracují v médiích, který prostě jsou podnikatele, anebo,
řekněme i někteří představitelé střední třídy, skutečně věří tomu, že na Ukrajině nedochází k válce, je to denacifikace, prohlásil
Vladimir Putin. A že ruská armáda vlastně tam páchá v uvozovkách dobro. Takže já jsem z toho trošku smutný, protože jsem si
myslel, že třeba i představitelé střední třídy budou, řekněme trošku kriticky přistupovat k tomu, co se děje na Ukrajině. Ale ta
ruská média a vůbec, řekněme, taková ta mírná xenofobie. A nemyslím to nějak zle vůči Rusům. Skutečně působí v současné
době a ty názory, které jsou pro nás šílené, jsou zde absolutně normální. Mám na mysli právě tu denacifikace a osvobozování
Ukrajiny.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já jsem tuhle otázku už pokládala dnes večer Filipu Rožánkovi, ale položím jí vám, který jste na místě, jak složité teď budou mít
novináři, ať už nezávislí, ruští novináři nebo novináři zahraničních štábů v Moskvě? Co budou dělat, co s nimi bude a co vy
třeba, vy konkrétně, vy jako publicista, co zvažujete do budoucna v téhle té situaci, kdy se Rusko takovýmhle způsobem
uzavírá?

Jiří JUST, publicista působící v Moskvě 
To je popravdě docela častá otázka, kterou my lidé pokládají. Dokonce i Rusové, jestli já zůstanu v Rusku. Jestli má smysl ještě
vůbec publikovat v Rusku, jak psát a tak dále. My víme, že hodně nebo velké množství zahraničních agentura, ať už
Bloomberg, BBC anebo mí španělští přátel také odchází vlastně z Ruska, protože se obávají toho, že i kdyby psali ve svém
rodném jazyce, pro své čtenáře nebo pro své diváky. Tak stejně by to bylo bráno jako, řekněme, neobjektivní nebo fakové
informování o činnosti ozbrojených sil. A za to právě podle podepsaného zákona, v pátek podepsaného zákona může hrozit až
15 let vězení. Tudíž hodně lidí si to nechce nebo respektive to nechce riskovat. A to samozřejmě platí i o ruských novinářích.
Některé už, některé zpravodajské weby už nedobrovolně, v uvozovkách, ukončily svou činnost. Například /nesrozumitelné/ web
/nesrozumitelné/. Asi nejznámější nezávislý týdeník /nesrozumitelné/, ta vymazala raději své texty o válce na Ukrajině, aby
právě neohrožovala své novináře tím drakonickým zákonem. Takže je otázka skutečně, jak tedy budou působit ruští novináři.
Já už jsem redakcím, se kterými spolupracuji řekl, že spíš budu asi psát reportáže o tom, jaká je situace v Moskvě. Jak na Rusy
doléhají sankce, abych se vyhnul té vojenské tématice, která by skutečně mohla představovat pro mě nějaké ohrožení. Protože
já nejsem hrdina a 15 let ve vězení v Rusku rozhodně nechci sedět.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak budeme vám přát hodně štěstí. Jiří Just, publicista, zdravíme do Moskvy, hezký večer.

Jiří JUST, publicista působící v Moskvě 
Děkuji, hezký večer i vám.

redaktor 
Moldavsko a Gruzie oficiálně požádaly o vstup do Evropské unie. Země, které se ve dvacátém století na několik dekád staly
součástí Sovětského svazu, se obávají možné agrese ze strany Ruska. Jde o dva státy, které podobně jako Ukrajinu zatím
nechrání členství v západních politických a obranných strukturách. A podobně jako Ukrajina mají na svém území významné
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separatistické enklávy sponzorované Moskvou. Strach z ruského vpádu ale sdílí celá řada dalších zemí bývalého
komunistického bloku. Na některé z nich upozornil v polovině týdne i ukrajinský prezident Zelenský.

Volodymyr ZELENSKÝ, ukrajinský prezident 
Pokud Ukrajina přestane existovat. Bože chraň. Bude následovat Lotyšsko. Zapamatujte si tohle setkání. Lotyšsko, Litva,
Estonsko, Moldavsko. Pak přijde Gruzie, pak přijde Polsko. A tak budou (Rusové) postupovat až k Berlínské zdi. Věřte mi.

redaktor 
A o probíhajících bojích a zvolené strategii teď budu mluvit s Tomášem Kučerou z katedry bezpečnostních studií Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju.

Tomáš KUČERA, katedra bezpečnostních studií 
Dobrý večer.

redaktor 
V týdnu Vladimir Putin tvrdil, že jde všechno podle plánu. Odborníci to nicméně rozporují. Co si myslíte vy?

Tomáš KUČERA, katedra bezpečnostních studií 
Z toho jako jsme mohli sledovat ten vývoj těch událostí na Ukrajině, asi lze říci, že ten původní plán, který Vladimir Putin měl na
mysli, bylo nějaké rychlé obsazení vládních center, na zhroucení ukrajinské armády, její velení o několik málo dnech bojů. To
se jednoznačně nepovedlo. Jednoznačně se nepodařilo vést tu válku tak jako za levno a rychle. Takže z této první fáze, když
jsme se přesunuli do druhé, kde rozhodně už nejde o nějaké naplňování těch původních možná politických cílů, které asi
pravděpodobně ruská vláda, ruský prezident měl původně na mysli. Ale spíše o nějaké už pokračování bojů, snahu dovést tu
válku k nějakému rozzuzlení, pravděpodobně rozzuzlení formou, formou dohody. A k tomu aby a za tímto účelem se válka teda
přesunovat nemůže. Už nejde o nějaké rychlé vyřízení ukrajinského velení a řízení. Ale spíše o postupné dobývání mrtvých
měst formou ostřelování silovými raketomety, nediskriminativní bombardování. A také už i poměrně nějakým masivním
nasazením letectva. Což zase v těch prvních fázích jsme neviděli.

redaktor 
Co nám zatím ta válka ukazuje o kvalitě ruské armády? Jak co se týče vybavení, tak co se týče třeba taktiky, tak co se týče
bojové vyspělosti?

Tomáš KUČERA, katedra bezpečnostních studií 
Asi je nutné říci, že informační doména je součástí války a my můžeme tuto válku sledovat skrze narativy, které nám poskytuje
ukrajinská strana. Ukrajinská strana jednoznačně vítězí v té informační doméně. Takže to co my o tomto konfliktu víme, musíme
brát s trošku nějakým jako kritickým nadhledem. Takže zkrátka je to opravdu z těch jednostranných zdrojů. Nicméně to, co asi
jako lze odhadnout je, že ruská armáda rozhodně nebyla to, uskutečnit takovou operaci, kterou ruský prezident od ní očekával.
Nebyla řekněme ta i morálně ideologické, ideologický fundament tady prostě chyběl. A ruští vojáci mnohdy v rámci nebyli
připravení vést válku na Ukrajině. To co můžeme velice často vidět, jsou problémy, řekněme s údržbou techniky. To, že kolem
silnic jsou nacházeny stroje s, řekněme s vypuštěnými pneumatikami, s běžnými poruchami, neschopné prostě, to trošku
poukazuje na problematický proces údržby v mírovém stavu ruské techniky. Proslýchá se o problémech s komunikací a spojení
mezi jednotlivými jednotkami. Ta dizorganizace, kterou jsme viděli, může být přičítána do značné míry. Někteří pozorovatelé a
analytici jsou schopní poslouchat i ruskou komunikaci na otevřených frekvencí, neutajovanou. To je ukázka toho, že ruská
armáda nebyla připravená na takovouto válku.

redaktor 
Když se podíváme na druhou stranu konfliktu, svět je překvapený houževnatostí a úspěšností odporu Ukrajinců. Co nám jeho
úspěšnost říká právě o tom, jak byla Ukrajina na válku připravená? Protože my jsme tady viděli několik týdnů před invazí i
takové přestřelky mezi Spojenými státy, Ukrajinou. Kdy Ukrajina se zdálo býti, že bere tu ruskou hrozbu na lehkou váhu.
Spojené státy varovaly, nicméně pak prezident Zelenský vysvětloval tím, že nechtěl nepříteli prozradit, že se chystají na válku.
Ten odpor, jaký Ukrajina klade, svědčí o tom, že se opravdu svědomitě chystala?

Tomáš KUČERA, katedra bezpečnostních studií 
Ukrajina, Ukrajina byla už 8 let válce. Takže těch 8 let je skutečně vynikající přípravou na tento, řekněme na tuto fázi konfliktu.
A jestli řekněme manévry Zelenského loňského před začátkem invaze, jestli byly promyšlené, opravdu v tom smyslu, že se
připravovali na invazi, těžko posoudit. Asi by ukrajinská armáda byla ještě o něco lépe připravená, kdyby už k mobilizaci došlo
dřív, než rusko zaútočilo. Ale toto už je minulostí. V současné době to co předvádí ukrajinské síly, ať už tedy regulérní armáda
nebo teritoriální obrané síly, tak je skutečně houževnatý odpor, houževnatý odpor, který si zaslouží prostě úctu.

redaktor 
Říká Tomáš Kučera z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Děkuju, že jste byl hostem dnešního speciálního vysílání.

Tomáš KUČERA, katedra bezpečnostních studií 
Rádo se stalo.

redaktor 
Příští týden bude ve znamení intenzivních jednání o probíhající válce na Ukrajině. V pondělí americký ministr zahraničí vyráží
na jednání napříč baltskými zeměmi. V Litvě, Lotyšsku a Estonsku bude jednat hlavně o současné válce na Ukrajině a další
možné podpoře.

Antony BLINKEN, ministr zahraničí USA 
Řešíme teď otázku, zda by mohlo Polsko poskytnout Ukrajině letouny a jak bychom mu mohli tyto chybějící stroje nahradit.

redaktor 
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Britský premiér Boris Johnson bude na stejné téma jednat se svými protějšky z Kanady a Nizozemska.

Justin TRUDEAU, kanadský premiér a lídr Liberální strany 
Je to smůla pro Ukrajinu, že si ji Vladimir Putin vybral jako zemi, kde chce začít, ale štěstí pro svět, že jsou Ukrajinci stateční lvi,
kteří mu vzdorují a připomínají nám, co my všichni musíme udělat. Kanada stojí při Ukrajině.

redaktor 
V úterý pak Johnson v Londýně plánuje setkání se zástupci zemí, přijímajícími nejvíce uprchlíků z Ukrajiny, tedy České
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Spolupracujeme s více než 25 spojenci a partnery i tak vzdálenými, jako je Austrálie, abychom podpořili ty, kteří jsou nasazení
na bojištích, a ochránili nejen jejich domovy, ale i svobodu a demokracii.

redaktor 
A to byla z dnešního speciálního vysílání k válce na Ukrajině poslední informace. Už za malý okamžik ve 23 hodin vám kolegyně
Tereza Řezníčková nabídne velký zpravodajský souhrn s informacemi o tom nejdůležitějším, co se dnes nejen na Ukrajině
stalo. Já vám přeju příjemný večer.

Až zařve lev. Středověká roadmovie o Odorikovi, českém Marcu Polovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: i60.cz , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 09:55 , Celková návštěvnost:
460 940 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 , Rubrika: Kultura a zábava , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Divákům se otvírá příběh za hranicemi jednoho lidského života, příběh o setkání poutníka Odorika se svědomím českého krále
Přemysla II. Otakara. Hlas historickým osobnostem geniálně propůjčili František Němec a Igor Bareš. Jako svatá Anežka Česká
ve filmu promluví Daniela Kolářová.

Českému divákovi je vůbec poprvé ve formě celovečerního filmu představen Odorik – náš první velký cestovatel přezdívaný
český Marco Polo. Doputoval až na konec světa a jako první Evropan popsal Tibet. Ušel desítky tisíc kilometrů, spatřil mnoho
neznámých národů, kultur i živočišných druhů. Právě díky svému nadhledu a zkušenosti se stává zdatným sekundantem v
dialogu se slavným českým králem. „Výměnou za popis cesty do východních zemí světa přiměje Odorik slavného krále složit
účet za svoji vládu plnou úspěchů, ale i dramatických momentů, proher a křivd. Brzy ale zjišťuje, že oba mají až nečekaně
mnoho společného,“ říká režisér Jan E. Svatoš. Film jako originální sonda zrcadlí osud českého krále. „Potřebujeme hrdiny ne
pro jejich činy, ale pro ně samotné. A hrdinství není jen o vyhraných bitvách, ale také o odvaze nastavit zrcadlo svému egu,“
dodává filmař.

Odorik nastavuje zrcadlo nejen králi, ale především nám samotným. Je paradoxní, že problémy řešené ve středověku jsou
aktuální i v naší době. Ať je to tolerance k odlišným kulturám, fakenews (ano, i středověcí kronikáři byli poplatní své době) či
ukradené duševní vlastnictví. „Vizuální forma i důsledný režisérský přístup Jana E.Svatoše byly zárukou, že vznikl nový
dokumentární počin, který v České republice nemá obdoby,“ řekla producentka Ivana Buttry ze společnosti Art Francesco,
která film koprodukuje spolu s Českou televizí.

Natáčení předcházela několikaletá odborná rešerše – výsledkem je spolupráce s předními českými historiky, zahraničními
odborníky a renomovanými institucemi.

Divák se seznámí s některými pozoruhodnými a polozapomenutými artefakty připomínající nadčasovost uvažování génia
přemyslovského rodu. „Pro potřeby filmu nechali tvůrci vytvořit umělecké repliky skutečných historických předmětů. Můžeme tak
spatřit například vzácnou byzantskou látku z královské hrobky v chrámu sv. Víta nebo Přemyslův ceremoniální meč. Zcela
jedinečným artefaktem je pak unikátní mince nalezená v izraelském městě Akkon“, dodává Ivana Buttry.

„Jde s nadsázkou o středověkou roadmovie, která nás provede českým královstvím po 700 letech, z Prahy, Vídně až do
Benátek,“ říká režisér Svatoš. Film se natáčel od roku 2018 v České republice, Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku, Itálii a
Slovinsku. Díky mimořádnému osobnímu nasazení se štábu podařilo snímek dokončit přes velké problémy způsobené
nelehkou covidovou situací.

Na dramaturgii filmaři spolupracovali s prof. pražské FAMU Rudolfem Adlerem, který projekt označil za mimořádně originální.
„Je nepochybně zřejmé, že autoři jsou látkou filmu, dobou života oněch osobností, středověkou kulturou a myšlením nejen
fascinováni, ale prokazují v této oblasti mimořádné znalosti faktografie,“ dodal profesor R. Adler.

Režie a scénář: Jan E. Svatoš // Kamera: Romi Straková //Střih: Václav Trčka, Jan E. Svatoš / Producent Art Francesco - Ivana
Buttry // Koproducent: Česká televize – TPS kreativní producentky Jany Škopkové /za podpory Státního fondu kinematografie

O tvůrcích
Jan E. Svatoš je absolvent pražské  FAMU, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Filmové akademie Miroslava
Ondříčka v Písku. Pracuje v osvědčeném tvůrčím tandemu s kameramankou Romi Strakovou. Jeho snímky si doma i v
zahraničí připsaly přes desítku ocenění včetně dvou GRAND PRIX a Special Jury Award (JADE KUNLUN a Włodzimierz
Puchalski International Nature Film Festival). V roce 2018 dokončil distribuční debut Archa světel a stínů, který získal 4
festivalová ocenění. Dramaturgicky se na něm podílel světoznámý filmař Werner Herzog.
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Proč je Izrael tak opatrný v podpoře Ukrajiny a odsouzení Ruska? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Irena Kalhousová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 15:28 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13 , Návštěvy za měsíc: 3 900 000
Tento víkend byl izraelský premiér Naftali Bennett katapultován do pozice vyjednávače mezi Ruskem a Ukrajinou. Osobně se
setkal s prezidentem Putinem a kancléřem Scholzem, opakovaně si volal s prezidenty Zelenským a Macronem a v kontaktu je i
s prezidentem Bidenem.

O přesném obsahu těchto jednání můžeme zatím pouze spekulovat. Sám Bennett je ohledně úspěchu jeho diplomatického úsilí
spíše skeptický. Přesto se ale může zdát, že opatrný postoj Izraele k ruské invazi na Ukrajinu se nakonec může ukázat jako
prozíravý. Pokud si tím Izrael ponechá otevřené dveře jak k Rusku, tak k Ukrajině, obě země ho budou moci použít jako
prostředníka ke komunikaci.

Ruská invaze na Ukrajinu postavila izraelskou diplomacii do komplikované situace. Izrael poměrně dlouho váhal, než izraelští
diplomaté a politici začali vyjadřovat podporu Ukrajině. Především premiér Bennett zůstává opatrný a ostřejší kritika Ruska z
jeho úst nevychází.

Jedním z vysvětlení tohoto postoje je geopolitická realita, v níž se Izrael nachází. V roce 2015 se Rusko vojensky zapojilo do
bojů v Sýrii a od té doby kontroluje syrský vzdušný prostor. Izrael, který na území Sýrie likviduje íránské základny a sklady
zbraní, tak musí s Ruskem své kroky koordinovat. Pokud by Rusko začalo izraelským stíhačkám nad syrským vzdušným
prostorem bránit, ohrozilo by to izraelské snahy zabránit tomu, aby si Írán udělal se Sýrie svoji základnu.

Izrael se také obává, aby Rusko nezačalo prodávat své zbraňové systémy autoritářským vládcům na Blízkém východě s cílem
nejen zacelit díry ve svém rozpočtu zdecimovaném nově uvalenými sankcemi, ale také posílit tím protiamerickou koalici v
regionu. Ruské vojenské technologie v Sýrii a v rukách ajatolláhů v Íránu není to, co je v izraelském bezpečnostním zájmu.

Kromě strategické reality musí Izrael brát v úvahu také politickou situaci. Izrael se považuje za ochránce Židů žijících mimo
Izrael. Dobré vztahy, které Izrael udržuje jak s Ukrajinou, tak s Ruskem, vychází tedy i z toho, že v obou těchto zemích žijí
statisíce lidí s židovským původem. Izrael je proto velmi opatrný, aby nevyprovokoval svojí kritikou antisemitské reakce
putinovského režimu, které by ohrozily bezpečí Židů v Rusku. Tento faktor se stává o to aktuálnějším, že v souvislosti s tím, jak
se z Ruska stává otevřená diktatura s padající ekonomikou, lze čekat velký zájem ruských Židů o odchod ze země. Mnozí
mohou zamířit právě do Izraele.

Dalším důvodem k opatrnosti je demografická realita v samotném Izraeli, kde zhruba 12 procent populace pochází ze zemí
bývalého Sovětského svazu. Bylo by velmi zjednodušující tvrdit, že ti, kdo pochází z Ruska, jsou podporovatelé Putina. Mnozí
ruští Židé, kteří odešli do Izraele, odešli právě proto, že nechtěli žít v diktatuře, ať už té komunistické, či putinovské. I tak ale
mnozí cítí jistou solidaritu s Ruskem a jsou ochotni vnímat ruské obavy z blízkosti vojsk NATO.

V neposlední řadě v židovské kolektivní paměti zanechalo stopy dlouhé období, kdy byli Židé opakovaně perzekvováni
etnickými Ukrajinci, což vyvrcholilo během holokaustu, kdy mnozí Ukrajinci spolupracovali při vyvražďování Židů s nacisty.

Pak je zde ovšem rovina morální. Izraelští politici cítí velký tlak od samotných obyvatel, aby se v tomto konfliktu Izrael jasně
distancoval od ruského agresora. V posledních dnech tak Izrael zažil protesty před ruskou ambasádou v Tel Avivu, kde lidé
pálili své ruské pasy. Zažil demonstrace na náměstí, odsouzení invaze od Natana Šaranského, politického vězně z období
Sovětského svazu, či kritiku za nejasný postoj od významných izraelských novinářů, právníků a akademiků působících doma i
ve světě. Izrael je navíc pod velkým tlakem Spojených států, aby v tomto konfliktu zaujal jasné stanovisko a začal Ukrajinu
podporovat nejen humanitárně, ale případně i vojensky. Je možné, že se stoupající brutalitou ruského zásahu proti ukrajinským
civilistům Izrael svůj umírněný postoj přehodnotí. Přesto by se Izrael raději vyhnul silné protiruské pozici a tím si v tomto
konfliktu udržel roli prostředníka. Mnozí by od Izraele očekávali více, ale ten prostě zůstává diplomatickým realistou.

Autorka je ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy

Blízká setkání 11:05
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ano, všechny nás moc zdravím jsme to spolu živě, ať už úplně živě ve studiu mým hostem nebo vy s námi na vlnách dvojky. V
současné době vysloví-li někdo jméno Tomáš Drahoňovský, tak asi nejčastěji či asociací. Je alopecie je to natolik zásadní i pro
okolí. Zaznamenatelné událost v životě Tomáše, že asi on sám to rychlé spojení okolí. Chápe bych řekl, ale já bych chtěl
strašně nerada, aby zůstalo jen u této synapse. Já si myslím, že spousta zajímavých a zná i důležitějších věcí kolem mého
dnešního hosta, kterým je bývalý novinář než už pivovarský manažer Tomáš Drahoňovský.

To je hned vidět člověk sedí ve studiu asi s kolegou profesionálem, byť i úplně v jiné rovině kolegou, ale prostě Tomáš
Drahoňovský už sledoval, že půjdeme do vysílání budeme živě venku. Krásně nasadil sluchátka, soustředí se na proces, ale
ještě než bude povídat Tomáš samozřejmě je mým hostem je hlavní roli této hodinky, tak si dovolím lehce životopisu pro toho,
kdo by nebyl v obraze a nevěděl. Ostatně ono totiž zajímavé ten váš životopis vlastně tím obloukem, kde jste teď jako kam
kantor skotačil, takže máme tam v tom životopise, máme tam žurnalistiku na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  mám
léta studia mezinárodních vztahů evropských studií Metropolitní univerzitě Praha. Pak se nám tam objevují deníky Bohemia,
kde jste byl jako externí. Regionální reportér mám o tom Český rozhlas. Máme tam Lidové noviny. Pak najednou máme FTV
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Prima. Tam jste se zabýval českou politickou scénou. Od srpna roku 2010. Hlavní zpravodajskou relaci coby moderátor
editování odpoledních zpráv od května roku 2014 Česká televize jako reportér moderátor zpravodajství. Ano, vaše školka na
hodinky si stále pořád váš život si.

mluvčí 
Říkám ten pořad vlastně.

mluvčí 
Bude končit mnoha nezačal, začal ve váš život. Od ledna 2015 moderování pořadu týden v politice a pozor. Červen 2021.
Oznámení odchodu z České televize a přijímání nabídky Plzeňského Prazdroje tam působíte na pozici manažera řemeslných
piv pivních speciálů pro Česko Slovensko je to dobrý den. To.

mluvčí 
Ani dary byly oblouk, no, nakonec jo, já jsem si řekl právě kolik na to máme, abysme nakonec nevím, nevím počítá valy jenom
celej můj život byl nakonec byla zase písnička.

mluvčí 
Světové myslím, že jsme vůbec nevím, počítali váš život, myslím, že ten teprv bude mezitím vším, že jsme dali jenom ty základní
body. Víte, co vlastně můj první otázka v této době slyšíme ve zprávách, víme všechno, co se děje, víme, v čem existujeme.
Napadá mě, jestli z pozice novináře bývalého publicisty po tom všem, co jste studoval, jste pracoval, není tam najednou možná
jako touha být u toho víc zpátky u takového dění ne nějaké přitažlivosti na tom bohužel není přitažlivého nic, ale z přirozené
profesionální podstaty.

mluvčí 
No, je pravda, že čas od času se přistihnu, že když bych jsem měl nutně soustředit na svoji práci pro pivovar, tak koukám na
Twitter sleduju vlastně dění na Ukrajině v přímém přenosu vlastně to, na co jsem byl zvyklý ještě v televizi nebo jakémkoliv
jiném médiu, ve kterém jsem působil, pak samozřejmě to musím pracovat po večerech, to nesvědčí nikomu, když se nechává
takhle vytrhovat. A dovedu živě představit, jaký situaci teď kolegové jsou, jak to asi musí prožívat, i když je pravda, že tahle
zkušenost je tak extrémní, že asi nikdo nemůže říct snad kromě válečných zpravodajů, že by to zažil na vlastní kůži, dokázal to
prožít stoprocentně, ale tím spíš se přiznám, že, že by to vlastně mi to vlastně nechybí, že jsem rád, že na to můžu koukat
drobátko s odstupem a před těmi všemi událostmi, které vsadím se trápí úplně nás všechny, tak tak utéct k práci de facto,
která s tím nemusí mít test první linii v prvním plánu nic společného.

mluvčí 
To asi velmi dobrý řekl to asi dochází Tomáši, že to asi v tomto ohledu výhoda, protože občan to sleduje každý z nás, ale každý
můžeme na chvíli přepnout jinam, abyste v tom býval musel zůstat. Jako novinář.

mluvčí 
Přesně tak. Ono to ono to potom vlastně nesvědčí tomu civilnímu životu, co si budem povídat, když někdo chce dělat
žurnalistiku, chce moderovat na špičkové úrovni, tak jak to ČT24. Dnes se, řekněme, sama sebou, tak pro tu práci musí dýchat,
musí tomu obětovat spoustu spoustu energie spoustu myšlenek a spoustu svého civilního života a já vim, že jsem se dostal ve
svém životě do stadia, kdy už jsem toho vlastně bylo úplně upřímně nebyl moc nebyl moc schopný, začal jsem zvažovat, jak
dlouho to ještě můžu dělat.

mluvčí 
Takže to byl ten důvod, ke kterému se možná za chvilinku po další písničce dostaneme toho, o čem jste řekl, vy sám jinde, že
jste prožil kariérní Twist, protože v tom slově všechno Visty velký pro to učení?

mluvčí 
No, opravdu to bysme tady byly hodně dlouho, kdybyste se nedostává ke všem odstínu tohohle tohohle slova. No, bylo to, byl
to jeden z motivu určité jisté.

mluvčí 
Přetížení vůbec třeba, řekněme, pře informovanost, řekněme, z jedné strany jenom jednoho druhu. Ano, novinářská
publicistická až politická třeba, anebo to prolínání do osobního života, že už tam nešlo udělat tu hranici, že jste buď buď
neuměl, nebo to nešlo já nemám.

mluvčí 
No, ono to bylo přesně spíš spíš zasahování do vlastní osobnosti, ale to není problém televize, to není problém. Vedení
televize to není problém témat zpravodajských. To je to byl problém vysloveně můj, že jsem zkrátka už potom přestal odlišovat
tu osobu, která je na obrazovce, která by měla být informovaná objektivní vyvážená a vlastně sám sám sebe ptal jsem se, kam
vlastně až sahá ta zpravodajská osoba.

mluvčí 
Ta jistá role sociální program zná.

mluvčí 
Ano, a kde začíná ta ta osoba, která by měla mít nějaký svůj osobní život, nějaké názory nějaké pocity a zjistil jsem, že ta osoba
Bö ta osobní, tak si vlastně si myslím, že existuje, a to byla vlastně takovej takovej zdvižený prst se nad tím zamyslet trochu.

mluvčí 
No tak osoba Bö by měl být Tomáš Drahoňovský a za chviličku budu ptát v až dozpívá toto. Toto je Tomáš Drahoňovský, tak se
zeptám, jestli už je třeba postavu a anebo jestli už se vám i nějak splynulo, uvidíme na dvojce.

Dnešním hostem je bývalý novinář pivovarský manažer Tomáš Drahoňovský. Skončili jsme před písničkou u vlastně rozdělení
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jednoho Tomáše na 2 velmi správného vnitřního pocitu, že je dobré nějak stmelit a scelit, než se zeptám, zda se to povedlo, tak
se zeptám na ten základní krok. Vy jste se tedy musel říct, tak asi to bude chtít velkou změnu. A bil jako na formu dítě takzvaně
hezky česky tedy bylo na pořadu dne třeba to pivo nebo jste chvíli hledal, tápal, víte ten mezičas, než když vás představuju
těmi dvěma profesemi, tak mezitím prostě musel být nějaké vakuum, kde se to hledalo.

mluvčí 
Zatím byla tak minuta přibližně fakt.

mluvčí 
Tam rychle.

mluvčí 
Jste teď no, ono totiž takhle ono to bylo obráceně, to nebylo tak, že já bych se jednoho dne rozhodnul, tak budu hledat práci v
pivu, i když tak trošku honilo se mi to v hlavě, protože já mám pivo hrozně rád. Předpokládám, že to možná dostaneme, ale já
jsem jednoho hezkého večera jsem se vrátil z noční služby na ČT24, tak jsem si sednul na gauč, otevřel jsem webový prohlížeč
a vyjelo to na mě jako reklama, že Plzeňský Prazdroj rada hledá tuhle pozici. A já, co mě tak jako hezčího napadlo přibližně v
jednu ráno, když jsem přijel ještě tak trošku rozpumpovat jistou vysílání, než tak jako legrace odepsat, říkal jsem si tenkrát, tak
aspoň z toho viz vím něco, jako co má třeba, co má prostory v plánu vůbec jako z oblasti řemeslných piv, to by mělo to mě
vlastně hrozně zajímalo jako nadšence. No a dopadlo to nakonec takže nejenom, že mě teda neodmítli hned, což jsem si
myslel, že se stane, ale to výběrové řízení jsem vyhrál a pak vlastně teprve začalo to přemýšlení v, až když byly vlastně na stole
2 cesty před vámi už obě otevřenému jste zůstat nebo se mohl jít tou novou?

No, je to táta to trvalo.

mluvčí 
Jak dlouho Bílek minutu.

mluvčí 
Tam toho Ježíš Maria to bylo výrazně lehčí notu roce. Od.

mluvčí 
Něj odchází znám to ze života znovu na věci o tom s ní mluvit dokonce jiná věc to vážně udělat.

mluvčí 
No, protože já jsem vlastně půl života, tak trošku přemýšlel, jestli vůbec umím ještě něco než mluvit zpracovávat informace vést
rozhovory, že mě to vlastně vždycky tak trošku přišlo jako jako málo, jsem se obával, že kdybych vykročil někam ven z tohohle
toho relativně kromě komfortního dvorečku, tak se strašně nabiju. A budu toho litovat a najednou přišlo něco, co vlastně tohle
přemýšlení legitimovala někdo řekl, ale teď vy jste vlastně nemusel být špatné pro tu pozici, kterou nechceme, a to byl ten
zásadní zlom, kdy jsem říkal, aha a kdo má teďka pravdu já nebo ten druhý to říká.

mluvčí 
Jak to bylo přijato, když jste teda na jedné straně oznámil to ano chápu, že bylo přijato radostně, když vás chtěli, jak bylo
přijato, tedy já jdu úplně jinudy. Myslíte.

mluvčí 
Třeba v televizi.

mluvčí 
Třeba v televizi nebo ve vašem okolí. Nevím, co z toho je třeba pro vás důležitější? Jako.

mluvčí 
No on totiž jako nikdo nečekal, protože přece jenom pozice jednoho vlastně relativně exponovaných moderátorů na ČT24, tak
to nestává často, že by někdo řekl, já už to dělat nechci. Já jdu udělat něco jdu prodávat pivo.

mluvčí 
Někdo směřuju, to je opravdu jako takzvaně jev nečekané, i když pro vás třeba úplně normální zdravé.

mluvčí 
No na druhou stranu, když už bylo jasno, že, že odcházím, že jsem tu nabídku přijal a oznamoval jsem to svým nadřízeným, tak
hrozně překvapila velmi častá reakce od pánů nadřízených, kteří říkali, heleďte, kdybych přemýšlel jako co vlastně dělat dál.
Takhle dělat s pivem ve mně vlastně hrozně bavilo, takže držím palce jo, takže ten ten odchod byl vlastně hrozně hrozně
pozitivní věc de facto myslím pro všechny zúčastněné nakonec.

mluvčí 
Řekl já, že Tomáš Drahoňovský, bývalý novinář, pivovarský manažer si prostě vybral opravdu dobrý mok. Jsem na to, aby mohl
zásadně změnit svůj život, jenže teď tady tím, ale po týmu i to pivo na formu, že už se nám sbíhají sliny.

Novináře pivovarským manažerem to je příběh Tomáše Drahoňovského. Mimo jiné samozřejmě. Tak pojďme teď k tomu pivu,
které nám už tak jako podruhé zarezonovalo a vy jste říkal, asi se k němu dostaneme, a to bylo cítit, že byste rád.

mluvčí 
Za ni nakonec každý skončí u piva.

mluvčí 
Si někdo začne někdo zvenčí. Měří jsme přeložte, prosím vás, co to je, že jste byl v Kraft Bier manažer jako já těm jednotlivým
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slovům rozumí, ale pojďte nám to převést do praxe života skutečnost.

mluvčí 
Tzn. dohromady no to je pravda. Kraft Bier se někdy česky překládá, tak trošku jako já pocit, že neobratně jako řemeslné pivo,
ale když tenhle ten termín řeknete ve světě, tak to většinou znamená pivo, které většinou se dělá v menších pivovarech, že tam
velký podíl ruční práce. A v okamžiku, když tohleto zazní, tak jedním dechem by mělo zaznít, že současné moderní pivovarnictví
vlastně spočívá v tom, že nabízí ohromnou škálu tzv. pivních stylů, že to, co většinový spotřebitel, ošklivé slovo marketingové,
tak má v hlavě, když se řekne pivo, tak představí světlý ležák klasický plzeňského typu, no a mojí prací je ukazovat, že i když
samozřejmě my v Plzni umíme světlý ležák a jsem já to řeknu nejlíp na světě.

mluvčí 
Tak musíte už své varianta, ani nejde jinak?

mluvčí 
Já myslím, že to stejně každý trochu tužší, a tak kromě toho světlého ležáku existuje vlastně spousta dalších tváří piva, kterou
který může nabývat. Vlastně každý si to může najít to svoje, protože pivo jako takové může chutnat de facto jakkoliv, že hořké to
nemusí být nutně basa nebo dogma příklady.

mluvčí 
Setkáváte se Tomáše právě s tím, že třeba zatvrzelý milovníci jednoho druhu piva tvrdí, toto je jediné pivot si teď 1 druh
nemyslím značku, a to ostatní prostě nejsou piva. To jsou já nevím, šťávy Čkyně co.

mluvčí 
To netvrdí jenom zatvrzelí milovníci piva, to tvrdí většinou dámy to tvrdí, když.

mluvčí 
Nebyl názor. Já mám ráda nejen na jednotlivé. No já to znám ten názor, že, ale to helmy vát bude takový ten po všechny, takže
s tím asi musíte bojovat.

mluvčí 
Je to vždycky trošku rozesmutní právě, že v okamžiku přesně když někdo ochutná třeba silný sta aut, který může chutnat
vlastně jako čokoláda s vanilkou takovej dortík výborné, když se máte malou decku jenom zkrátka na chuť na poválečný po
jazyku, tak pak někdo řekne, no, jo, ale tohle není pivo, ale říkám, ne, tohle je pivo jenom.

mluvčí 
Řeknete, no vidíte, jak přesvědčíte, že to je pivo.

mluvčí 
Většinou řízenou degustací, ale ono ono vlastně není potřeba říkat tomu nutně pivo, ať si každý tomu říká, jak chce, i když
samozřejmě ve své podstatě pivo je pro mě důležité šířit vlastně tohleto pivní evangelium mezi lidi, kteří by jinak řekli na pivo,
není nic pro mě to je prostě moc hezké nebo se mi nelíbí, že musím být ve velkých objemech, protože my vždycky hospodský
přistaví ten půllitr s uchem. Tzn.

mluvčí 
Nelegální pro někoho. No přesně.

mluvčí 
Daného přesně tak. Je to je to pravda a pít ve velkém úplně velkém by se navíc ani nemělo, takže já sám sebe považuji za
člověka, který chodí po světě a lidem, kteří říkají, ne takhle mě pivo nechutná, takhle já pivo nemám rád, a proto pivo odmítám,
tak řeknu pozor, podívej se na tohle. Tohle může být pivo.

mluvčí 
Říká náš dnešní host irský manažer Tomáš Drahoňovský.

Samozřejmě, že naše povídání došlo do bodu řemeslných piv, to se nemohlo nestat Tomášem Drahoňovským bývalým
novinářem dnes manažerem pivovarským. A vy jste tady potěšil takový velmi aktuální zprávu, protože na všech frontách vlastně
každý pomáhá, jak může, tak pojďte se podělit o vaší čerstvou vlastně zkušenost. Pomoc nepomoct, že právě.

mluvčí 
Ono je to trošku mrzí, že jsme nakonec nepomohli, tak jak jsme pomoc mohli, ale když to řeknu, jak to vlastně všechno bylo, tak
bude jasné, že to vlastně v tu chvíli ani jinak nešlo. Bavili jsme se tady o tom během písničky, přesně kdo pomáhá. Já jsem
zmínil úžasnou iniciativu, kterou nastavil nastartovali malé české pivovary uspořádali během tří dnů neuvěřitelná rychlost,
festival pivní festival, kam všichni měli přivézt to nejlepší, co uvařily města dražit i láhve třeba PiS, která dohrávala v sudech po
různých dalších nápojích velmi jako zajímavá záležitost. Celý ten výtěžek lid na podporu Ukrajiny člověku v tísni tak, aby jsme
udělali prostřednictvím toho, co umíme nejlépe nejvíc, co můžeme každý se snaží nedá přesně ta naše cesty. My jsme se
kolegy z menších pivovarů spojili, trochu jsme pomohli vlastně k tomu, aby ta akce mohla být ještě větší, než původně měla být
třeba se vybralo víc. A bohužel celá akce měla být v Kongresovém centru, které se během jednoho jediného dne vlastně
změnilo z Kongresového centra na centrum uprchlické, které pomáhá lidem, kteří přicházejí. A nabízím nejenom pomoc, ale i
třeba třeba ubytování kolikrát, no a každý asi uzná, že no v okamžiku, kdy tam na jedné straně Kongresového centra stojí
fronty lidí, kteří potřebují pomoc na druhé straně byl první festival, tak to by teda rozhodně nikomu nepomohlo, i když by to bylo
pro dobrou věc, tak teď všichni společně přemýšlíme, co s tou akcí udělat, abysme pomohli, protože si myslíme, že zrovna
tento způsob pomoci má potenciál toho vybrat co nejvíce a budeme doufat, že se, že to nakonec může to nakonec klapne,
hledáme prostory. No tak snad se tam uvidíme, snad během pár týdnů vidíme také, co se stane na na ukrajinské frontě.
Musíme.
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mluvčí 
Být velmi teda precizně flexibilní v tom, co se děje, ale je takhle nezavřeli jste tuhle myšlenku úplně totiž jako dočkat se třeba
hezké společenské události, která současně významně pomůže. To tady vlastně je před.

mluvčí 
Než jsem sem přišel do studia, tak jsme se vlastně ještě volali kolegy, že bysme neradi, aby ta myšlenka úplně usnula, tak snad
se to nestane.

mluvčí 
vaná slyší někdo, dal se přidá k diskuzi.

mluvčí 
Určitě určitě, kdo by, kdo by chtěl pomoct dobré věci, nabídnou třeba prostory pro takovouhle takovýhle typ akce, jsme klidně
ozve, no moje číslo skoro veřejné.

mluvčí 
Protože najít Tomáše Drahoňovského asi nebude zásadní problém, ale jak jste to tak krásně jmenoval v to zrání v sudu a
prostě spoustu detailů. To jsme asi toho řemeslného piva tyto řemeslné, aniž bych tím chtěl cokoliv jiného devalvovat, když
něco je řemeslné. Je to kontrast k ničemu druhému tzn. jako pak něco tady řemeslné, jo nebo jako všeobecná výroba a pak ta
detailní něco lepší horší nebo jsou jenom 2 různé cesty k pivu.

mluvčí 
Jsou to 2 různé cesty. Určitě někdo rád pije to pivo, které nabízíme klasicky můžeme přemýšlet na tu terminologie v tom nejlépe
zachytit řekne pivo mainstreamové, protože zkrátka ta chuť mu vyhovuje. Vyhovuje mu toho, že ho to, že ho to osvěží, že to
uhasí třeba žízeň. Dělá.

mluvčí 
Tak významně jinak, než tam ta piva je to jako mnoho nejen proces?

mluvčí 
Ne úplně ne úplně z logiky věci třeba piva, která mají v sobě určitý podíl ruční práce, tak se používá třeba surovin víc
exotičtější, jiné úplně, jak už jsem říkal, dostat třeba sudy, ve kterých pivo může zrát druhého konce světa až do toho daného
pivovaru, tak to zkrátka také není úplně jednoduchá záležitost a dělá se to i pro lidi, kteří u kterých třeba není se na to primární
hledisko, podle kterého si potom pivo vybírají to asi každý, kdo má rád, řekněme, jídlo gurmánské zážitky, které jsou trošku jiné
oproti mainstreamu, tak tak tohle přístupná.

mluvčí 
Je to v podstatě všeho, jakože vynikající klasických levák skvěle udělaný a pak různé alternativní pohled na mě to dýchají
opravdu lidská tvořivost a fantazie, kam až se dá vlastně například ve výrobě piva dojít. No. Je.

mluvčí 
To pravda, já třeba těm lidem, kteří říkají, ne pivo nepiju, proto, a proto mám třeba radši víno. Říkám, tak okay vrátil vezmu do
baru, kde ti nechám přinést něco, čeho nepozná, že se to pivo nebo nějak, no je to tak nelogicky spontánně kvašená piva,
která mají ten takový ten kyselý charakter, tak mají občas opravdu jako to to tělo, které jakoby přišlo z toho jiného světa, no
třeba někdy.

mluvčí 
Vaše myslím, že jste na svém místě, protože opravdu lákat umíte velmi dobře. Tomáš Drahoňovský náš dnešní host.

Tomáš Drahoňovský pivovarský manažer mým dnešním hostem a.

Musí říct strhl nás tady ta písnička tax free Boys a Tomáš se plně nádherně rozhovořil o hudbě dokumentu švédské hudbě. Na
vlastně stejně tím asociovat, že máte kapelu, jste vazby srdcem velký hudební, on totiž tady plně zabušil ten hudebník na dveře
tak jak teď je to vaši kapelu. Jsem se.

mluvčí 
Zeptal jsem srdce možná velké hudební, ale výkonem jsem spíš teda jako výrazně menší hudebních.

mluvčí 
Jedno ale hořel jste, zaplaval jste úplně velmi vášnivě. Jste mi to vyprávěl, tak, jak je to teď s hudbou kapelu, jaké místo má teď
vedle piva ve vašem životě?

mluvčí 
No, bylo to složité řeka po poslední 2 roky, protože, co si budem povídat tak vystupovat hrát nemohl nikdo, kolikrát se nemohl
ani zkoušet, protože kdybysme se sešli v počtu 10 lidí, což je plnej počet naší kapely velká docela no Prahy, tak porušíme
vlastně úplně všechno aktuálně platná protiepidemická pravidla, která v tu chvíli se porušit mohla. Takže.

mluvčí 
Jestli teď zpíval vinařství vad, já zpívám, ano, máš nějaký nástroj.

mluvčí 
K rampě, předstírám zpěv.

mluvčí 
Ještě nějaký nástroj v ruce toho nebo jste tam za zpěváka jednoho.
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mluvčí 
Naštěstí ne nebo jako já jsem já jsem blahé paměti trochu studoval jazzovou kytaru, ale už to tak strašně dávno, že bych s tím
nechtěl nikoho obtěžovat na pódiu už vůbec ne.

mluvčí 
Nicméně já se ptám, všichni víme, jak to bylo s covidem, ale je to, kteří něco blízké vašemu srdci ta hudba jako tak ve vás toto,
co vás zajímá přitahuje, řekněme, další koníček vedle piva, no, je to náš volný čas. Jsem to po čem jdete.

mluvčí 
My jsme vlastně bylo to byl takový moment, kdy jsme hráli až téměř poloprofesionální, že do konce jednou Smetkou shodu
náhod dokonce přeskakovali člověku, který jsme Jacobs voliér a možná posluchači Vltavy ho znají z jazzových pořadů teďka už
několikanásobný držitel Grammy. Tehdy přijel do Prahy ještě jako takové klučina, kterej strašně rád harmonizovat. A my jsme
my jsme měli tu čest si s ním zahrát, no ale bohužel to už to už je doba minulá, protože ten COVID samozřejmě roztříštil naši
pozornost spíš do péče o sebe než péče o kapelu, takže to samozřejmě dalo hodně práce to udržet pohromadě, protože
muzika, když nehraje, tak copak toho muzikanta bude, no, ale doufejme, že se to zase rozeběhne a teďka myslím, že
jedenatřicátý nebo zkrátka konci měsíce hrajeme tady v centru Prahy v našem oblíbeném jazzovém klubu, tak no tam 3 tento,
buďto to bude ostuda, nebo to bude fajn necháme překvapit.

mluvčí 
Vždycky otázka všech živých věcí. Mašek Vacek bedlivě poslouchám, tak směřuje stále k tomu, co jsme na začátku nakousli. Je
tedy ten Tomáš, co byl BSA a byl trošku v rozporu s Tomášem a jako prohodily pozice, anebo už žádné a abbé není vypadat
tak, jak si člověk kompaktně, kdo s tím pivem jako našel, jste se tam, je to to, co jste třeba hledal nebo se pletu?

mluvčí 
Já jsem pořád tak nějak tak nějak snažím, to není úplně jednoduché. Pro mě teda osobně být kompaktní nepředstírá tahle
předstírat sám před sebou něco, protože přesně ty všechny změny, ať už pracovní nebo ta změna jsem získal vlastně během
pár týdnů úplně novou vizáž, tak samozřejmě člověka nutí k tomu říct, hele, tak co, co se vlastně jako opravdu ty, co chceš, co
cítíš, co bys rád, jaký máš názory na svět, jeho vidíš, jak když ostatní lidi. A ano, a tak dál.

mluvčí 
Jestliže se nám to k tomu tématu oprav, tak na závěr asi velmi letmo otevřel, ale položím otázku až potom. Nicméně je to, jako je
tam tím spouštěčem, řekněme, to všechno tam to, že jste se nemohl najít, že tam byla neúplná, řekněme, už spokojenost s tím,
kde jste byl potřeba něco nového. Jako to myslíte, že mohl být spouštěč nebo třeba i vlastně stres z toho, že se to dělo, co bylo
jakoby dřív, jestli to, že se lidí změny a ty mě stresovalo, anebo jsem se nemohl najít a přes ten všechen stres se to takhle
projevil?

mluvčí 
No, já jsem si ten stres vlastně začal uvědomovat až zpětně po tom, co ty změny přišly. Jsem si uvědomoval, nakolik mě moje
práce pohlcovala, nakolik mě pohlcovala to, že jsem se snažil mít nějaký veřejný obraz, abych zkrátka sám sebe dobře
reprezentoval v mých očí.

Sebeprezentace přesně tak, k čemu to potom vedlo, jo, jak sem neměl čas na svoje přátele, jak jsem v od sebe odstrkoval, jak
jsem nebyl upřímný sám k sobě a no a čím víc změn se dělo, tak tím víc to ve mně rezonovalo, no a z toho nejde ven jinak než
člověk opravdu. Já to říkám tak trošku pateticky, ale jiný jiný slovo pro to nemám ryzí.

mluvčí 
Tu není vůbec patetický, to je moc hezký český slovo. Řekl náš dnešní host Tomáš Drahoňovský.

Hanka Zagorová zpívala poslancoval tak já jsem opravdu upřímně musela poděkovat Tomáše Drahoňovského pivovarskému
manažerovi loňskému. Za jeho otevřenost upřímnost, protože myslím, že to co v dnešní době velmi chybí nebo lidé z toho mají
strach. A vlastně vás k tomu asi evidentně vlastně přivedla velmi k zásadní velká viditelná nečekaná situace. A jaké fázi jste teď
jako toho srovnání se zničím tak rychlým nečekaně přece vždycky šokující vždycky trošku Jakub Juračka, ať je to jakékoliv
rovině nebo se pletu.

mluvčí 
No, těžko říct, já jsem naštěstí musím zaťukat nic vlastně pod podobného bych to přirovnal k bouračce, nezažil, takže i tohleto
ta jednorázová změna vzhledu pro mě byla jako taková překvapivá, i když jak říkám, mohl jsem to trošku tušit, protože mě to
nevadí přesně tak. Moje moje sestra vlastně teď nebo já vykládám podobně jako moje sestra, která taky vlastně v na něj sedla
alopecie, ztráta vlasů, ztráta obočí řas všeho, co má tolik let.

mluvčí 
To bylo taky genetické ekonomy nevíme nemáte vy nevíte, co teď to vypadá jako agenta, když jste oba, ale vlastně jiné to není
v minulosti.

mluvčí 
Já jsem dokonce četl nějakou studii, která se snažila prokázat, že to není genetické nebo jejich jejich závěr dokonce vypadl,
takže jako alopecie univerzála není geneticky podmíněná, takže tím pádem nemůžu říct na 100 % vůbec nic.

mluvčí 
To si neobjevuje se to už nikde jinde ani 20.

mluvčí 
Přesně tak přesně takhle folkové jdu.
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mluvčí 
Vojensky takové ano, my se o tom bavíme tady spolu, protože je to možná velký kontrast k tomu, jak moc je v naší profesi
jakékoliv veřejné profesi. Ten zjev tak podstatný. Nemáte teď pocit, že to je až přeceňovat ne.

mluvčí 
No, těžko říct, já ještě nemůžu úplně úplně říct, jestli to tak je nebo není, protože i sám sobě se tak trošku s tím srovnám tuhletu
chvíli, konkrétně konkrétně s tím, že nemám obočí, což je zajímavá změna vzhledu zdánlivá drobnost. Žádné.

mluvčí 
Lži z těch věcí, které odešly Opočno. Ono.

mluvčí 
Totiž ono totiž já jsem se postupně upínal k tomu, co mě zbylo, vlastně jsem přišel vousy, říkal jsem si, no tak snad vlastně
zůstanou, pak jsem přišel o vlasy, řekl jsem tak aspoň teda to obočí, abych měl nějakou mimiku. Teď vlastně nemám ani to a
jasně člověku se třeba na obličej, když na to musí myslet, to je hezká věc. Druhá věc přesně tak, že, že to, že to tomu dává
vlastně ten úplně jako zjev, který není úplně standardní, protože pánů s holou hlavou na světě plno, ale člověk, který nemá
obočí, tak trkne každého zrovna včera viděl, že nějaká holčička kolem pěti let na mě se dívala asi 5 minut, říkal jsem si Ježíš
Marja, tak snad se mi nevyděsil, ale podstatné.

mluvčí 
Teda Tomáši, co se povídali, bychom dál, ale já jsem rád, že jsme mluvili o něčem jiném, protože to je teď taky podstatné
upínat se právě na nějakou vnější věc. Myslím, že jsme tady hodně slyšeli vaši duši. Takže já vám za to moc děkuju. A jestli
můžu pro celou dobu koukám na vaše krásný hnědý oči fakt upřímně, že jsem se opravdu na místě nepodíval. Já vám děkuju
za vaše hezkých hnědý oči.

mluvčí 
Ježíš Marja, tak díky moc. Někde se fajn.

mluvčí 
Děkuju, že jste byl naším hostem pivovarský manažer Tomáš Drahoňovský.

Nový vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: glatzova.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 17:36 , RU / den: 2 500 , AVE: 6 500,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,03
Od 1. března 2022 rozšířil řady vedoucích advokátů Juraj Juhás. Do Glatzová & Co nastoupil v polovině své koncipientské
praxe v roce 2016 a od roku 2018 pracuje na pozici advokáta. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
rovněž Institutu ekonomických studií na Fakultě  Sociálních  věd  této Univerzity. Tato kombinace byla pro něj skvělým
základem pro specializaci na oblast Insolvencí a restrukturalizací. Kromě toho se Juraj věnuje hlavně soudním sporům a je
doktorem (Ph.D.) v oboru ústavní právo se zaměřením na ústavní soudnictví. Mluví plynně česky, slovensky, anglicky i
německy.

Humanitární koridory do Ruska? Režim chtěl záběry Ukrajinců, jak je zachraňují Rusové, míní analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 18:37 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Rusko v posledních dnech nabízí vznik humanitárních koridorů, kudy by obyvatelé Ukrajiny mohli opustit oblasti, kde se bojuje.
Ukrajinská strana ale tvrdí, že ruské síly oproti dohodě pokračují v ostřelování a evakuaci tím brání. Podle map ruské agentury
RIA Novosti navíc některé koridory vedly jen do Ruska a Běloruska, tedy zemí, odkud se vede útok. „Proč to Rusko dělá? Jde o
to, jak Rusko prezentuje celou operaci svému obyvatelstvu,“ vysvětluje analytik Michal Smetana.

Ruská propaganda tvrdí, že válka se nevede proti ukrajinskému obyvatelstvu a že nejde o válku, ale že jde o kroky Ruska proti
ukrajinskému nacistickému režimu, shrnuje Smetana: „Propaganda se snaží tvrdit, že ukrajinské obyvatelstvo je
osvobozováno.“

„Mít proto záběry toho, jak Ukrajinci utíkají humanitárním koridorem do Ruska a Rusko je v uvozovkách zachraňuje, to by byla
obrovská devíza pro mašinérii Vladimira Putina. Tohle by ruské vládě určitě pomohlo,“ je přesvědčený Smetana, výzkumný
pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Poslechněte si celou debatu.

Živé vysílání 21:00
RÁDIO , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.03.2022 21:58 , Poslechovost pořadu:
31 572 , Pořad: 21:00 Živé vysílání , AVE: 5 059 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,35
Beey, 
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Genmjr. Martinu Vondráškovi. Prvnímu náměstkovi policejního
prezidenta za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů. Vyznamenání bude předáno později.

mluvčí 
Osmačtyřicetiletý Martin Vondrášek se od dubna stane novým policejním prezidentem. Policie slouží už od roku 1993.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně Dr. Petru Weissovi. Dlouholetému velvyslanci Slovenské republiky
v České republice za zásluhy o stát.

mluvčí 
Petr Weiss byl donedávna velvyslancem Slovenska v Praze, ale mnozí ho možná pamatujete ještě z jeho politického působení.
Ještě v dobách československé federace byl předsedou strany demokratické levice. 12 let byl poslancem Slovenské národní
rady po odchodu z politiky působil jako vysokoškolský učitel.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Georgi a lety Janovi majiteli společnosti bar Lenka International.
Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

mluvčí 
Georg vety silám se narodil v Jerevanu v Arménii, kde vystudoval vysokou školu designu v České republice žije od roku 1995.
Jak už zaznělo, založil továrnu na dorty Madlenka.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně brigádním generálovi ve výslužbě Ing. Karlu Bláhovi. Bývalému
veliteli praporu rychlého nasazení mírových sil OSN. Za svůj stát v oblasti bezpečnosti státu.

mluvčí 
Brigádní generál ve výslužbě Karel Blahna slaví v tomto týdnu sedmdesáté narozeniny. Vojenskou kariéru začal v 15 letech na
vojenské škole v Opavě v roce 1992 se stal prvním velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Doc. Miroslavu Černošková. Sportovnímu manažerovi funkcionáři
a podnikateli za zásluhy o stát v oblasti sportu.

mluvčí 
Sportovní manažer podnikatel Miroslav Černošek stál na počátku kariéry řady úspěšných sportovců. V minulosti, ale také čelil
kritice za to, že zhruba 28 000 000 Kč, které státní polostátní firmy poslaly na podporu olympioniků, skončilo právě v jeho firmě.
Majitelem české sportovní, která pořádá řadu významných sportovních akcí.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně Františku Filipovi in memoriam filmovému televiznímu režisérovi za
zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Vyznamenání přebírá syn pana Filipa pan Jan Filip.

mluvčí 
Filmový televizní režisér František Filip natočil stovky úspěšných televizních pořadů mimo jiné seriály FL věk, chalupáři nebo
cirkus Humberto.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně Dr. Pavlu Foltýnovi, právníkovi, spisovateli novináři za zásluhu o
stát.

mluvčí 
Pavel Foltán vystudoval práva ovšem od osmdesátých let živil jako umělec. 2× byl zvolen členem rady pro rozhlasové televizní
vysílání v roce 2018 byl jako kandidát hnutí ANO zvolen členem rady ČTK, kde jeho působení vyvolalo řadu kontroverzí.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Ing. Karlu Hanzlovi. Starostovi školského spolu spolku Komenský
za zásluhy o stát v oblasti vědy výchovy a školství.

mluvčí 
Karel Hanzl je starostou školského spolku Komenský ve Vídni. Ten kromě základní školy v rakouské metropoli provozuje také
Česko jazyčné mateřskou školu a reálné gymnázium.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Plk. Ing. Janu Vorlovi in memoriam válečnému veteránovi
podnikateli a filantropovi za zásluhy o stát v oblasti kultury. Vyznamenání přebírá syn pana horala pan Mikel hor.

mluvčí 
Ani to tak bylo původně zamýšleno Janu Vorlovi přítomna ukrajinská linka. Narodil se totiž na Ukrajině v dnešním Solomon
Novu. Ve svém bohatém životě byl válečným veteránem podnikatelem hoteliérem iniciátorem kulturního života filantropem.
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mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně Robertu Kleinovi in memoriam československému odboráři a
politikovi za zásluhy o stát. Vyznamenání přebírá pra pra neteř pana Kleina Dr. Kateřina Obermajer.

mluvčí 
Robert Klein byl prvorepublikovým sociálnědemokratickým poslancem a odborářem. Podílel se na ustavení odborové
organizace jednotný svaz soukromí zaměstnanců, která sdružovala soukromé zaměstnance v obchodě v průmyslu v různých
službách.

mluvčí 
Medaili za zásluhy prvního stupně in memoriam Vladimíru Komárkovi malíři grafikovi ilustrátorovi za zásluhy o stát v oblasti
umění vyznamenání přebírá manželka pana Komárka paní Růžena Komárková.

mluvčí 
Malíř Vladimír Komárek měl svou první výstavu už v roce 1956. Od té doby měl dalších 150 samostatných výstav po celém
světě. Ilustroval také kolem 80 knih mimo jiné hrubý Novu romanci pro křídlovku nebo Máchův Máj.

Vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus stále sledujete přímý přenos slavnostního večera, jehož rámci prezident republiky
Miloš Zeman předává vyznamenání těm, kteří byli oceněni v roce 2020 v roce 2021. Právě teď Miloš Zeman od ženy Vladimíra
Komárka dostává dárek takže zatímco.

Žena Vladimíra Komárka přibírá pro svého muže vyznamenání. Samozřejmě in memoriam, tak Miloš Zeman od ní dostává
drobný dárek.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně profesorů Roberta Kvačka vy historikovi období devatenácté
dvacáté století. Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

mluvčí 
Robert Kvaček patří k největším osobnostem poválečné české historické vědy. Jeho jméno se těší respektu i v zahraničí. Mezi
jeho hlavní zájmy patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami a období druhé světové války a také kulturní dějiny konce
devatenáctého. Na počátku dvacátého století.

Jinak abecedně ještě před Robertem rvačky měl být judista Lukáš Krpálek. Ten ale předem avizoval, že si dnes pro
vyznamenání nepřijde.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně gen. Ing. Milanu maximum vy bývalému náčelníkovi generálního
štábu ozbrojených sil Slovenské republiky za zásluhy o stát.

mluvčí 
Slovenský gen. Milan maxim v letech 2009 14 byl slovenským vojenským přidělencem v Česku. Náčelníkem generálního štábu
Slovenské republiky byl potom v letech 2014-18.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně in memoriam prof. Michalu Mejstříkovi ekonomů a prof. Univerzity
Karlovy za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Vyznamenání přebírá syn pana Mejstříka pan Kryštof Mejstřík.

mluvčí 
Michal Mejstřík byl profesorem ekonomie na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vyučoval bankovnictví podnikové
finance, finanční trhy a další. V letech 2009-2014 byl také členem národní ekonomické rady vlády.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Doc. Miloši jihlavskému odborníků odborníkovi, obor vinařství,
vinohradnictví a šlechtění vinné révy. Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

mluvčí 
Miloš Michlovský řadí k předním českým odborníkům v oboru vinařství vinohradnictví a šlechtění vinné révy. Je průkopníkem
zavádění nových technologií metod a poznatků do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá hodnotících komisích
vinařských soutěží.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Plukovníkem ve výslužbě Emil Šneberger vy přímému účastníkovi
bojů pražského povstání na konci druhé světové války a československému stíhacímu letci. Za zásluhy o stát v oblasti
bezpečnosti státu občanům.

mluvčí 
Devadesátiletý Emil nevede se narodil v Praze během pražského povstání se po boku svého tatínka aktivně účastnil různých
akcí přemalovávat v ulicích německé nápisy dohlíželi na odchod Němců z letiště. Zabavovali zbraně provedly odminování letiště
a také Deaktivoval časovanou bombu. Účastnili se i posledních bojů s Němci, kteří se skrývali v údolí divoké Šárky. Pomáhali
stavět barikády a otec byl potom velice mírné z nich.

mluvčí 
Udělil medaili za zásluhy prvního stupně Dr. Vojtěcha šestkový. Archiváři historikovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.
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mluvčí 
Archivář historik Vojtěch Šustek se specializuje na novodobé české dějiny dějiny odboje. Od loňského dubna je členem rady
ústavu pro studium totalitních režimů. Jinak pracuje v archivu hlavního města Prahy.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně Karlu Vágnerovi. Hudebník dnů producentovi a skladateli za
zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

mluvčí 
Karel Vágner, hudebník hudební producent během svého života prošel řadou kapel. Známý díky dlouholeté spolupráci se
zpěvačkou Hanou Zagorovou je autorem hudby k řadě hitů. Tím asi nejúspěšnější komerčně byly holky z naší školky.

mluvčí 
Prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně Pavlu žákovi, textaři hudebníkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury
a umění. Vyznamenání přebírá manželka pana Žáka paní Miroslava Žáková.

mluvčí 
Textař, režisér scenárista Pavel Žák, zpěv mimo jiné i československým rozhlasem. Podílel se na řadě rozhlasových pořadů
například na houpačce od roku 1963 napsal přes 1300 písňových textů, a to hlavně pro Hanu Zagorovou Petra Rezka nebo
Karla černocha.

mluvčí 
Dámy a pánové. Děkuji prezidentu republiky i vám všem ze srdce blahopřeji všem vyznamenaným.

mluvčí 
Tímto tedy končí předávání státních vyznamenání, kterých letos bylo víc, protože to byla státní vyznamenání za 2 roky. Ve
druhé straně není to v tomto směru historický rekord, protože Václav Havel v roce 1998 tehdy to bylo 28. října vyznamenal
kolem devíti desítek osobností a celkově ze tří českých prezidentů tím, který vydával nejvíc.

mluvčí 
Lidí. Já jsem jako sosák oblíbenou písní prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ach, synku synku.

mluvčí 
Houslisté Jakub přesáhl hrál píseň, kterou měl v oblibě první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryka synku
synku. Právě v den, kdy si připomínáme narozeniny Tomáše Garrigua Masaryka, se odehrává dnešní slavnostní večer.

mluvčí 
Dámy a pánové, slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále Pražského hradu končí. Dovolte mi popřát vám všem, klidný
večer.

mluvčí 
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, tedy oficiálně ukončil dnešní slavnostní večer spojený s předáním
státních vyznamenání. Vladislavským sálem se za chvíli opět rozezní fanfára, že symfonie číslo 8 anglická Antonína Dvořáka. 6
stovek hostů povstalo. Členové Hradní stráže právě teď odnášejí přes celou délku Vladislavského sálu. Českou státní vlajku a
také vlajku prezidenta České republiky. Za chvíli sál opustí i prezident Miloš Zeman a také další stovky svátečních hostů i
desítky vyznamenaných. Takový byl tedy dnešní slavnostní večer, na kterém prezident Miloš Zeman předal řád bílého lva řád
Tomáše Garrigua Masaryka. Také medaile za hrdinství a medaile za zásluhy. Večer, který jsme vám odsud z Vladislavského
sálu Pražského hradu ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus přinesly v přímém přenosu. Za celý tým, který přenos
připravil vám děkuje za pozornost. Hezký večer přeje Tomáš pancíř.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman předal 60 lidem státní vyznamenání za roky 2020 2021. Řád bílého lva dostali například herečka Jiřina
Bohdalová nebo taky bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Nejvyšší státní vyznamenání se prezident rozhodl udělit tak i
svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému. Detaily už za chvíli v našem vysílání.

Ve Vladislavském sále Pražského hradu dnes večer převzalo státní vyznamenání za roky 2020 2021 víc než 60 lidí. Prezident
Zeman ve svém projevu mimo jiné řekl, že udělí nejvyšší státní vyznamenání taky ukrajinskému prezidentovi Volodymyru
Zelenskému. Slavnostního ceremoniálu, který hrad musel kvůli pandemii koronaviru nebo hospitalizaci prezidenta Miloše
Zemana několikrát odložit se zúčastnil předseda vlády Petr Fiala ODS. Naopak předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta
Pekarová Adamová TOP 09 nebo předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil ODS se odmítli zúčastnit. Podrobnosti
probereme s komentátorem serveru seznam zprávy Jindřichem šídlem, pěkný večer.

mluvčí 
Pěkný.

mluvčí 
Večer. Prezident Miloš Zeman se rozhodl udělit nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru
Zelenskému, který ho nejspíš dostane při dalším slavnostním předávání, a to letos 28. října. Dalo se to očekávat?

mluvčí 
Upřímně já jsem byl překvapen, myslím, že nás bylo překvapeno více firem taková malá ukázka toho, jak se mění za posledních
14 dní. Myslím si, že i pro prezidenta Zemana je to myslím změna, kterou ani sám nečekal jenom doufám, že bude skutečně
možnost, aby prezident Zelenský říjnu to vyznamenání převzal proto, že to tuhle chvíli tedy vůbec není jisté, ale je to
samozřejmě asi jediná překvapující zpráva dnešního večera, protože všechno ostatní jsme tak nějak už dopředu.
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mluvčí 
Dnes poledne na hradě vyvěsili ukrajinskou vlajku. Zazněla taky státní hymna prezident Zeman. Ve svém projevu vyzval
účastníky ceremonie, aby prostřednictvím charity Ukrajince podpořili. Signalizuje to podle vás něco?

mluvčí 
No já vítám, protože ta to je ten svět, který se s tím, protože, protože Česká republika vyřeší Velikonoc sídlem hlavy státu, že
chce vyznamenat ukrajinského prezidenta. V případě vyzývá své občany k tomu, aby na Ukrajinu přitom už nemusí, protože
Češi se zatím ukázal, jakou roli ještě týž národ, který se Sukem sympatizuje, se daly mezi sebou víc než miliardu korun, tak to je
celkem útoky po celkem přirozené v České republice. Jediné, co takhle to možná to já tam taky tím, že proto míří do našeho
velká, že se to děje právě chci říct, asi by prezident Zeman. To mě překvapuje taky myslím, že ještě před třemi týdny by to
nikdo neřekl, ale prostě takový světa Miloš Zeman evidentně jiné pozici ještě, řekněme, před rokem a on se do žádných velkých
akcí, které by, kterými by dal vzpomenout svou své devítileté působení v roli prezidenta nebo spíš to bylo něco, řekněme, přes
8 let, kdy zastával zcela odlišné postoje zahraniční politice sněm, zejména tedy oblasti na východ od nás, tak se na to snaží
tuhle chvíli zřejmě zapomenout a snaží prorazit i, řekněme, nějaké cestě jsou dveře nebo křehkém těstě díru aktivisté na
obecnou tuhle chvíli, ale prostě ve studeném s tou novou vládní většinou, anebo parlamentní většinou jaksi nový směr, no, že
to nevypadá příliš důvěryhodně. To o tom si samozřejmě jaksi můžeme povídat to tak je na druhou stranu myslím, že v tuhle
chvíli ale lepší, že se to stalo a že Česká republika prostřednictvím se hlavy státu, což Miloš Zeman nepochybně legitimní hlavu
státu se takhle vyjádřeno.

mluvčí 
V projevu prezidenta zmínil konkrétně některých vyznamenaných například komunistickým režimem zavražděného. Gen.
Heliodora píku herečku Jiřinu Bohdalovou. Bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu nebo taky nedávno zesnulého
podnikatele Petra Kellnera. A proč víc než 60 vyznamenaných, zmínil právě je?

mluvčí 
No to.

mluvčí 
By se museli zeptat prezidenta nebo případně někoho z jeho blízkých nebo krabice od rána, kdy jsme informaci o tom, že
Martin Nejedlý, o které jsme řekli neoficiálně nejmocnější muž z hradu je stále řada území České republiky nepůsobil, jak jsme
viděli všichni dnes jaksi mezi mezi přihlížejícími nebo mezi slavný snímek si, že to je otázka u prezidenta Zemana, proč si vybral
ve svém projevu tyhle 4 jinak celá ta sestava ve 2020 2021 je hlas byla jednak známá a jednak tak nějak naplňuje jaksi kritéria,
která prezident Zeman při výběru z vyznamenaných celou dobu jaksi uplatňuje, je tam řada naprosto nezpochybnitelných
osobností, které si možná to vyznamenání zasloužil už dávno, pak se tam osobnosti, které odráží, řekněme, osobní vkus a
přátelství prezidenta republiky a pak jsou tam lidé, nad kterými zejména odpůrci prezidenta Zemana prostě zůstávají s úžasem
stát, ať už to je pro Trávníček například, který přišli prostě, proč to Trávníček, případně například člen rady ČTK, ale Foltán,
který proslul zejména tím, že bojuje za to byly propláceny cesty na zasedání rady ČTK, ale tohle právo prezidenta jaksi jaksi,
aby znamená a lidi podle to je myslím, že se to zaslouží a upevnil tzn. tahle kritéria tyhle tenhle způsob ocenění je, myslím,
znám dělat, jak nepřekvapuje už od roku 2013.

mluvčí 
Řád Tomáše Garrigua Masaryka naopak nedostal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Jaksi prezidentův postoj
vysvětlujete k tomuto jménu?

mluvčí 
Tak prezident vysvětlil, který se tomu dal nějaké zdůvodnění kvůli tomu, že Ústavní soud, jemuž Pavel Rychetský předseda
zrušil volební zákon, tak cožpak jaksi ve výsledku, tak, jak se všichni obávali nejenom prezident republiky, ale Andrej Babiš
nebo drahé komentátorů nebo kandidátů jeho domnělí, nějak ty volby ovlivnil výsledky těch letech. Ty, ačkoliv z toho někteří
snaží stále dokola lidi jako například Andrej Babiš, takže to bylo oficiálním důvodem nedostatku. Je známo, že mezi prezidentem
Zemanem a jeho drahým přítelem Pavlem Rychetským, což byl premiér vlády chce být až 20 lety, došlo k jaksi k názorovému
rozporu to přátelství skončilo, kdyby tomu tak nebylo mimochodem, když odhlédneme od té perspektivy vyznamenání, tak třeba
už dnes politický brodské, takže první na penzi Ústavní soud chtěl někdo jiný, což tak původně zněla dohoda knížky, která
nakonec nebyla naplněna, že to je prostě smutný konec nějakého kdysi, řekněme, blízkého přátelství, mimochodem Pavel
Rychetský také nesnažil, pokud nepřišel a odmítl se zúčastnit téhle akce.

mluvčí 
Ceremonie se zúčastní mimo jiné předseda vlády Petr Fiala ODS. Naopak zase nedostavili se předsedové obou komor
parlamentu. Jak si vykládáte tento rozdílný postoj politiků vládních stran?

mluvčí 
Stejná strana dotaz. Já si myslím, že rozumím oběma postojům a v zásadě oba by se to může dojít, schvaluje předseda vlády
jaksi ctí svou roli ústavní a myslím si, že je to znak toho, o čem jsem mluvil před chvílí, že mezi vládou a prezidentem existují
jako křehké příměří, které bylo uzavřeno při jmenování vlády. Loni loni v prosinci předsedové komor se tím přece jenom necítí
vázáni chtěli dát najevo na jako svůj osobní postoj obojí je postup legitimní, myslím si, že to, že tam prezident, obávám se
premiér snědla i například viděl letišti vicepremiér ministr práce Marian Jurečka šéf lidovců je to jdou, máte svůj dobrý důvod,
že v téhle téhle poměrně dost dramatické době, oni nechtějí se ještě čeřit vody víc, než se to děje bez, případně takové dost.

mluvčí 
Dobře. Předávání státních vyznamenání jsme právě teď probrali s komentátorem serveru seznam zprávy Jindřichem šídlem.
Děkuji za váš čas a klidný večer.

mluvčí 
Vám také děkuji na shledanou.
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Děti jsou ve víru informační války, influenceři často také. „Tohle není kauza s krémem, ale válka,“ varuje Kovy
URL
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Děti a mladí lidé nežijí v informačním vzduchoprázdnu. I sociální sítě TikTok a Instagram jsou zaplavené informacemi o ruském
útoku na Ukrajinu a různými názory influencerů se statisíci sledujících. A najdou se i tací, kteří svůj vliv, byť třeba i nevědomky,
využívají k ospravedlnění ruské invaze. Některým navíc pravděpodobně ani nedochází, jak velkou zodpovědnost vlastně mají.
„Tohle ale není nějaká kauza s krémem. Tohle je válka,“ říká k tomu youtuber Kovy.

„Rusko se musí bránit, protože nemá žádné vojenské základny,“ tvrdí například český účet s názvem Nasta.the.russ. Tato
dívka, jejíž pravou identitu nelze nijak ověřit a která se označuje za Rusku z Donbasu, má na TikToku téměř 483 tisíc
sledujících, dalších 86 tisíc lidí její příspěvky odebírá na Instagramu.

Za tento postoj ji její sledující ostře kritizovali, na Instagramu obratem přišla o několik tisíc fanoušků. Následně svůj profil
upravila na neveřejný. Na dotazy, které jí Deník N poslal prostřednictvím e-mailu, nereagovala.

Její příspěvek ospravedlňující ruskou invazi nasdílela i další influencerka Anastázie Chomičová, která se například zúčastnila
televizní show Like House a na sítích vystupuje pod pseudonymem Satnady. Ta má na TikToku přes 182 tisíc fanoušků a
dalších 170 tisíc sleduje její instagramový účet – ten je ale nyní nedostupný.

Obě influencerky se svou interpretaci časem snažily dovysvětlit. Satnady tvrdila, že tímto způsobem podporuje [lock]existenci
rozdílných názorů a válku odsuzuje. Dodatečně zveřejnila i omluvné video na YouTube – došla prý k názoru, že by se k politice
vyjadřovat neměla.

Podobně se vyjádřila i pro Deník N: „Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, člověk by si měl udělat svůj vlastní názor. Já jako
influencer jen nabízím jednu z možností pohledu. Věřit mi, nevěřit mi nebo opovrhovat mým názorem, to je na rozhodnutí
každého.“

Autorka původního příspěvku Nasta.the.russ se už veřejně omluvila. Přidala screenshot dokládající, že poslala finanční dar na
pomoc Ukrajině. Dodala, že „tímhle se nechce zachránit, ale omluvit“.

Jak upozornil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, lidé, kteří vyjadřují souhlas s ruskou agresí – a to i na sítích –, se vystavují
riziku trestního stíhání za schvalování trestného činu nebo za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidy.

Vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství

Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské
federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné
představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování
trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Více zde

„Jako by se nic nedělo“

Další účastník realityshow Like House, influencer Samuel Samake, pak čelil kritice, že ve svém videu zlehčoval brutalitu
probíhající války. V krátkém videu varoval své fanoušky, aby nevěřili všemu, co se na sítích o válce šíří. Příspěvek následně
smazal. Deníku N vysvětlil, že zvolil špatný způsob, jak o situaci hovořit. Tvrdí, že nejprve narazil na spoustu fotek a videí, které
pocházely odjinud než z Ukrajiny, a snažil se prý proto upozornit na šíření hoaxů.

„Videa jsem podal tak, jako by se nic nedělo a že hodně věcí týkajících se války je vymyšleno. Tak to samozřejmě není a svoji
chybu si uvědomuji. Přispěl jsem ještě před tímhle incidentem na několik ukrajinských sbírek, a i když se stále najde pár
jedinců, kteří mě mají za podporovatele Ruska, pro mě je hlavní, že já vím, za jakou stranu kopu,“ reagoval Samake.

Tři faktory

V komunitě influencerů se nicméně projevila i snaha informovat. Youtuber Kovy, vlastním jménem Karel Kovář, se v tomto světě
pohybuje již řadu let a svým 800 tisícům sledujícím na Instagramu i YouTube nabízí pravidelně informace o současném dění,
což platí i o útoku na Ukrajinu.

Podle Kovyho se případy, jako je obhajování ruské agrese, na sociálních sítích vyskytují poměrně často.

„Já bych v tom hledal tři různé faktory. Jedním může být věk – když nám na Youtube bylo 15 nebo 16, taky jsme si nemuseli
úplně uvědomovat zodpovědnost, kterou máme,“ říká 25letý influencer. Za druhý faktor považuje právě zmíněnou
zodpovědnost, se kterou podle něj někteří lidé neumějí pracovat. „Třetím faktorem bude určitá touha po pozornosti. Spousta
influencerů sází na to, že když budou kontroverzní a za každou cenu se vymezí proti něčemu, na čem je konsenzus, upoutají
tím na sebe pozornost. Tohle ale není nějaká kauza s krémem. Tohle je válka,“ vysvětluje svůj postoj.

Problémem podle něj je i to, že někteří influenceři pracují se špatnými zdroji a neodhadnou vlastní schopnosti je odhalit: „To
může dohromady namíchat koktejl k něčemu takovému.“ Sám se podle svých slov snaží šířit povědomí o dané situaci z
ověřených zdrojů, například v jednom ze svých posledních příspěvků vyzívá k vyjádření podpory Ukrajině.

Za důležité považuje i to, aby mladí lidé uměli rozlišit jednotlivé typy influencerů, na které mohou na sociálních sítích narazit.
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„Každý s tou platformou pracuje jinak. Někteří influenceři jsou teenageři nebo skoro děti a pak máme takové, kteří jsou dávno
dospělí, mají třeba i vlastní děti. Záleží na komunitě, přístupu, emoční inteligenci, citu. Můžete pomáhat, ale i škodit. Vědomě i
nevědomě. Vypočítavě i upřímně. V tom všem jsou rozdíly mezi tvůrci obrovské,“ popisuje Kovy.

„Je fajn nezobecňovat. Tenhle konflikt dokazuje, co všechno sociální sítě dovedou pozitivního. Od šíření informací přes to, jak
jsou Ukrajina a ukrajinský prezident schopni přes sociální sítě dobře komunikovat a vysvětlit světu, co se v tom regionu nyní
děje,“ dodal.

Velké množství českých influencerů podle něj chce o krizi informovat zodpovědně, snaží se sami inspirovat účastí na
dobrovolných sbírkách a demonstracích.

Úhel pohledu proti objektivní realitě

Řada influencerů svou zodpovědnost nechápe i podle Denisy Hejlové, expertky na strategickou komunikaci z Fakulty
sociálních  věd  UK . „Myslím si, že řada influencerů si absolutně neuvědomuje, jak devastující vliv to může mít, a to nejen na
jejich followery, ale na celou společnost. Vůbec si neuvědomují negativní dopad svého jednání. A myslím si, že si to nikdy ani
neuvědomí, jenom velmi málo z nich se pak chytne za nos a začne tu politiku sledovat,“ vysvětluje.

Řada mladých lidí – včetně influencerů – podle ní dosud zprávy úmyslně nesledovala, a proto se nyní snadno nechají ovlivnit
například ruskou propagandou. „Spousta nejenom mladých lidí byla v poslední době znechucená všemi politickými zprávami a
snažila se je co nejméně vnímat. V tom samozřejmě nejde dnes pokračovat,“ říká Hejlová. Nyní totiž po některých influencerech
jejich publikum začalo požadovat, aby se k aktuální situaci vyjadřovali. Ti však nejsou zcela v obraze, protože se už dříve
odstřihli od zpráv. „Potom se nechají snadno ovlivnit ruskou válečnou propagandou a uvěří lžím,“ dodává expertka.

„Spousta lidí – a zejména těch mladých – žije v představě, že svět je jenom soubojem různých názorů, že vždycky na každou
věc existují různé pohledy a my bychom měli jejich rozmanitost respektovat. A je těžké s tím bojovat. Tady je jenom jedna
pravda, což někteří mladí lidé nepřijímají. Nebo si na tom hledají své úhly pohledu. Oni věří, že úhel pohledu je víc než
objektivní realita,“ popisuje.

Další z reakcí podle ní je, že někteří influenceři teď prostě nesdílejí nic nebo se bez ohledu na aktuální dění věnují tomu, čemu
se věnovali dříve.

Jak se s dětmi o válce bavit doma

Z hlediska informování dětí a mladých lidí začíná být síť TikTok zásadní. Nejvíce uživatelů má tato sociální síť v České
republice právě mezi mladými lidmi, celkově ji zde využívá 1,5 milionu lidí. Pravidelně ji navštěvuje 32 procent lidí mezi 15 a 29
lety. Pro nezletilé mohou být neověřené a nebo přímo lživé informace vysoce rizikové obzvlášť v situaci, kdy sociální sítě
využívají jako primární zdroj informací.

Nezastupitelnou úlohu ve vysvětlování, co se na Ukrajině děje, by měla mít rodina. Jak správně komunikovat s dětmi o takto
mimořádných událostech, vysvětlovalo například Centrum pro děti ohrožené domácím násilím LOCIKA. Jeho grafika obsahuje
rady a doporučení, jak s dětmi o problematice válečného konfliktu hovořit.

Stručně:

Někteří influenceři na Instagramu či TikToku sdíleli příspěvky podporující invazi Ruska na Ukrajinu.
Toto chování by podle prohlášení Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže mohlo být považováno za trestné.
Podle influencera Kovyho (Karla Kováře) se toto zkratkovité chování často projeví kvůli snaze odlišit se či kvůli práci s
nesprávnými zdroji a snaze zaujmout.
Jak s dětmi doma správně komunikovat vyhrocenou situaci na Ukrajině, nabízí grafika Centra pro děti ohrožené domácím
násilím LOCIKA.

CÍTIT SE DOBŘE VE SVÉM TĚLE JE NĚCO, CO BY MĚL CHTÍT KAŽDÝ
TISK , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: MŮJ SVĚT , Strana: 8 , Autor: Klára Kotábová , Vytištěno: 35 514 , Prodáno: 15 188 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 08.03.2022 00:27 , Čtenost: 142 936 , Rubrika: hvězda z obálky , AVE: 1 014 906,25 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Znáte ji z domova, z obýváku, kde na vás shlíží z obrazovky. Vždy seriózní, dokonalá, ale příjemná a důvěryhodná. Televizní
moderátorka Markéta Fialová dnes nejen „čte zprávy“, ale zasvěcuje do zpravodajství také nové kolegy. A velmi ji to těší. 

* Markéto, máte krásný nový sestřih – někde se dokonce psalo, že za něj může nová láska, ale vy jste krátkovláska
dlouhodobě. Tak jak to je? 

Vážně se tohle psalo? O tom vůbec nevím! Ale jsem nakrátko už opravdu hodně dlouho, i když jsem vlasy zkracovala
postupně. Posledních -náct let ale svůj účes v podstatě neměním. A lásku taky ne. 

* Vypadáte pozitivně, šťastně. Co děláte, když se cítíte opravdu šťastná? 

Snažím se si ten pocit hodně vychutnat, udržet a taky ho předávat. Pocit štěstí a pohody je dost nakažlivá záležitost a já mám
někdy dojem, že se ještě násobí, když ho jakoby mimoděk trousíte kolem. 

* Máte dvě dcery a plně respektujete jejich soukromí, stejně tak si dokážete uhlídat to svoje. Uměla byste poradit těm, kdo si
stěžují na bulvár, že je tu a tam někde přistihne a zveřejní? 

Já nemám ani za mák ambice někomu radit, jak nakládat s vlastními dětmi. Ale jestli se ptáte na ty moje, tak jsem se zařekla, už
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když byla moje první dcera nemluvně, že se jich má profese nedotkne. Že je prostě nebude ovlivňovat ta pofiderní sláva, kterou
to s sebou nese. Že je nechám růst, aniž bych je nechávala fotit, a nebudu se s nimi chlubit veřejnosti. Fakt jsem to dodržela a
jsem za to ráda. 

* Líbí se dcerám vaše práce? Chtějí se vydat ve vašich stopách? 

Holky asi dokážou ocenit, když se mi něco povede, a nestydí se za mě, toho si dost cením. A co se výběru profese týče, tak
jsem si jistá, že si najdou svoji cestu. 

* Snažila jste se jim radit, kterou cestou se dát, nebo jim důvěřujete natolik, že jste výběr školy nechala na nich? 

Absolutně! Máme s mužem určitě poradní hlasy a holky chtějí znát náš názor, ale respektujeme jejich volbu. Už jsou to přece
jen samostatné jednotky. 

* Máte krásné společné fotky z vlasového studia Honzy Kořínka, které jsou také součástí tohoto rozhovoru. Jak se vám s
dcerami spolupracovalo? 

Tohle bylo vlastně úplně poprvé, kdy jsme se fotily takhle společně. Já k tomu svolila právě proto, že už vím, že jsou dost zralé
na to unést pochvaly i negativní reakce. A bylo to vážně super, užily jsme si to… I tým na focení se sešel skvělý. 

* Jste krásná žena, překvapuje mě, že jste se nikdy nikde nepochlubila třeba fotkou v plavkách... 

Tak to opravdu ne. Tyhle „ambice“ jsem nikdy neměla. 

* Myslíte si, že se vůbec hodí, aby se moderátoři seriózního zpravodajství ukazovali polonazí? 

Moderátoři zpráv obecně jsou v jistém smyslu reprezentanty média, pro které pracují. Nositeli značky. Pak je tu otázka, jakou
hodnotu má tato značka, jak se chce prezentovat, na koho cílí. Silná média tohle mívají ošetřené. A pro některé může být i
polonahý moderátor hodnotné PR… Každý zkrátka dělá, co umí. 

* Jak se o sebe staráte ve věku, kdy si hodně žen řekne, že už to stejně nemá cenu? A co byste doporučila všem, které to
rozhodně nechtějí vzdát? 

Starám se o sebe v jednapadesáti stejně, jako se o sebe stará moje maminka v pětasedmdesáti. To ani není něco, co by se
mohlo vzdát, ne? Cítit se dobře ve svém těle, to je asi základní komfort, co bychom si měly dopřát. Každá k tomu ale
potřebujeme asi něco jiného, já neznám univerzální radu. 

* Když se zpětně díváte na své fotografie z dětství či mládí, líbíte se sama sobě? 

Jasně, že ne, přijdu si spíš legrační. Ty účesy, oblečení, líčení. Já mám tu nevýhodu, že mám vizáž solidně zdokumentovanou
posledních třicet let života, co pracuju pro televize. To je vážně retro. 

* V současné době moderujete na CNN Prima News pravidelné Zprávy z regionů. Co vás na té práci nejvíc baví? 

Vysíláme rok a pořád je na tom dost práce, rozhodně se nenudíme. Šla jsem do toho s ambicí, že výrazně posílíme tým
regionálních zpravodajů Primy, že zvládneme být u všeho podstatného a zajímavého, i kdyby to mělo být v tom nejzapadlejším
koutě republiky. Na tom pracujeme. 

* Když jsme spolu nedávno mluvily, říkala jste, že nejzajímavější je na tomto pořadu práce, která není vidět. Vysvětlila byste to
čtenářkám? 

To s tím právě souvisí. Získat nového krajánka znamená ho zaučit, vytrénovat pro práci s mikrofonem před kamerou. A vidět,
jak ti lidé dělají pokroky, to je hezký pocit. 

* Jak třeba se svými zkušenostmi poznáte, že je v mladém reportérovi potenciál? A dá se to rozpoznat brzy? 

Strašně důležitá je motivace, se kterou do toho ti lidé jdou. Pokud je pro ně hlavní „být vidět“, je to na nic. A to poznáte docela
rychle. Na všem ostatním se dá stavět. 

* Co byste poradila všem, kteří se touto prací chtějí živit? Na co by se měli soustředit? A jaké vědomosti ze školy jsou ve finále
poměrně zbytečné? 

Všechno se jim může někdy hodit. Naše práce je o tom, umět se bleskově zorientovat v jakékoli problematice, takže hlubší
povědomí o čemkoli je vždycky plus. Stejně jako obecný přehled, komunikační schopnosti, ochota přijímat vše nové a učit se.
Pořád. 

* Těší vás úspěchy těch, které vedete? 

Jasně, že těší! To je velká radost! Já už si svých pět minut slávy užila, teď mě těší úspěchy těch, kterým můžu něco předat. 

* Jak snášíte přímé přenosy? Trpíte ještě nervozitou, nebo po těch letech před kamerou už nevíte, co je tréma? 

Ne, že bych přímo trpěla, ale nervózní, aspoň trochu, to jsem. A když ne, je vždycky průšvih. 

* Existují reportáže, které uvádíte nerada, protože se vás svým obsahem dotýkají? 
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Násilí týkající se dětí, s tím jsem měla vždycky problémy, a co se mi narodily holky, tak se to ještě znásobilo. V tom ale určitě
nejsem mezi moderátory rodiči sama. 

* S tím souvisí také další otázka. Jak dokážete odbavit zpravodajství v okamžiku, kdy se třeba necítíte dobře, máte starosti, jste
naštvaná? Jak se pracuje s emocemi, aby je na vás divák nepoznal, protože upřímně řečeno ho asi příliš nezajímají? 

Tam musí zafungovat stoprocentní soustředění a profesionalita, nadhled, sebeovládání... Ale jsme samozřejmě jenom lidi.
Nicméně platí, že osobní rozpoložení moderátora by divák neměl rozpoznat za žádných okolností. 

* Proč je regionální zpravodajství tak důležité? Není důležitější spíš to, zda se otřásá v základech newyorská burza? 

Dotýká se to vašeho života víc než to, že se vám za vesnicí rozvodnil potok? Nebo že obchvat kolem vašeho města otevřou o
půl roku později? Asi ne, že? Jasně, že i velké světové události se nás ve svém důsledku týkají, ale bezprostřední dění je nám
zkrátka blíž. 

* Zpátky k vám, jste spíš městská, nebo venkovská holka? Kde je vám dobře? 

Já jsem se narodila v Praze a to město miluju. Ale mile ráda z něj také odjíždím kamkoli ven. Teď už druhým rokem bydlím těsně
za Prahou, takže máte pravdu, jsem vlastně už vesnická holka. 

* V minulosti jste se potýkala s únavovým syndromem. Měla byste tip pro naše čtenářky, jak se nenechat převálcovat
povinnostmi a kde dobíjet baterky? 

Pár delších zdravotních přestávek jsem si už v životě naordinovat musela, tak nevím, jestli jsem ten správný rádce. Asi je třeba
poslouchat svoje tělo a snažit se udržet balanc. Ujasnit si, co je v danou chvíli podstatné a čemu dát přednost. Každopádně,
práce by ne měla být pořád na prvním místě. 

* Zamává nemoc člena rodiny celou rodinou? A je tato zkušenost důvodem, proč se snažíte pomoci ostatním? 

Samozřejmě, že nemocí jednoho člena trpí celá rodina. Na druhou stranu je rodina pro pacienta velkou oporou. Projekt Spolu
proti bariérám, který podporuje právě rodiny, v nichž někdo onemocněl, jsem si tedy vybrala záměrně. Dává mi to smysl. 

* Jak v sobě hledat dobro? 

Kdo hledá, najde. Stačí se jen zeptat sám sebe, ke komu nebo čemu tíhnu, jestli jsou to děti, staří lidé, někdo, s nímž se osud
nemazlil, či zvířata. To je fuk. Když si na to odpovíte, stačí se už jen porozhlédnout, kde můžete té své cílové skupině pomoct,
kam přispět. Na to asi fakt není potřeba číst manuál. 

* A proč by v sobě měl každý nalézt aspoň špetku soucitu a ochoty pomoct? 

Protože jsme lidi. A protože ten pocit, že pomáháte, je super! 

* Kdybyste si mohla splnit tři přání, jaká by to byla? 

Já si přeji pro sebe a všechny, na kterých mi záleží, jenom zdraví. Ostatní si umíme zařídit. A to samé přeji divákům i vašim
čtenářům. * 

***

MARKÉTA FIALOVÁ (51) 

* Narodila se 5. 2. 1971 v Praze . Vystudovala Fakultu  sociálních  věd  UK . Přispívala do časopisů a novin jako redaktorka,
byla dramaturgyní, reportérkou. * Z České televize zamířila do TV Nova, poté do FTV Prima. V roce 2019 přestoupila do
stanice CNN Prima News, kde působí dosud. * S manželem Alexem Zajícem mají dvě dospělé dcery, Almu a Emmu. „Svých pět
minut slávy jsem si už užila. Teď mě těší úspěchy těch, kterým mohu něco předat.” „V životě jsem si už musela naordinovat i pár
zdravotních přestávek. Je třeba poslouchat tělo a udržet balanc.” 

Foto autor:   FOTO: MAFRA-Petr Kozlík pro ONA Dnes (3), Profimedia, Hair studio Honza Kořínek
Foto popis:   SVÉ DCERY Almu a Emmu moderátorka před publicitou vždy chránila.
Foto popis:   DNES JSOU DÍVKY dospělé a svůj život si řídí samy.
Foto popis:   MARKÉTA sbírala ocenění i v prestižních TV anketách.

Václav Bělohradský: Emigrací se člověk ocitá v „mezisvětě“
TISK , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: Radniční noviny , Strana: 14 , Autor: Josef H. Mysliveček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022
00:27 , Rubrika: Dialog , AVE: 121 449,11 Kč , Země: Česko
Z rodné Nitranské ulice vedla jeho cesta až do Itálie, kde žil dlouhých 30 let. Na Vinohrady i Žižkov se přesto známý český filozof
ve vzpomínkách rád vrací. 

* Narodil jste se v Nitranské ulici na Vinohradech, v pěti letech jste se stěhovali s rodiči do Kubelíkovy na Žižkově. Vnímal jste
hranici obou čtvrtí? 

Kubelíkova byla tenkrát hranice mezi čtvrtí proletářskou, tedy Žižkovem, a buržoazní, tedy Vinohrady. Ta hranici byla
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významná, jak jste sestupovali ulicemi níž a níž, proletářský Žižkov nabíral na síle — chlapi nosili modráky, děti tepláky. Na
Vinohradech jsem potkával úředníky v oblecích, byly tu lepší byty. Když jsme si v nich jako děti hráli, cítili jsme se „buržoázně“. 

* Jaká je vaše první vzpomínka na náměstí Jiřího z Poděbrad? 

Mám matnou vzpomínku, jak na Jiřáku jezdím na koloběžce s mojí maminkou, která je tak trochu buržoazně oděna v kabátku s
kožešinou a pozoruje mě. To mohl být rok 1948 nebo 49. Taky si vzpomínám na zvláštní „vyděšení“ z nástupu nového režimu:
na dílnu truhláře a lakýrníka Prokůpka nebo hokynáře Dubna, vidím ještě zřetelně nápisy na štítech krámů. Táta tehdy
pracoval jako daňový poradce mnoha takových malých živnostníků a pamatuji si na neurčitý smutek z toho, jak ten jejich svět
zanikal. Někteří z nich u nás schovávali třeba věci, které by jim mohli noví vládci „vyvlastnit“. 

* Lišili se kluci na Žižkově a na Vinohradech? 

Jeden z rozdílů mezi kluky z obou čtvrtí byl, že Vinohraďák byl veden k tomu, aby se staral o to, čím v životě bude, kdežto
správnému Žižkovákovi to bylo dost jedno. Neplatilo pro něj to vyděračské „uč se, nebo se nedostaneš na gympl“. Na Žižkově
nebyly děti terorizovány středostavovskou představou, že z nich musí něco být. V těch čtvrtích jsem poprvé opravdu
„materiálně“ viděl třídní rozdíly, což bylo pro mě jako dítě velmi důležité. Později ale Žižkováci za svou bezstarostnost platili
třeba horším společenským uplatněním. 

* Jak vypadaly ulice vašeho dětství? 

Prožívali jsme klukovské války, byly dost surové, házeli jsme po sobě i šutry. Hlavní fronta šla Riegrovými sady a Rajskou
zahradou. Já jsem byl jednou zajat vinohradskými kluky a označen za špiona Žižkováků. Než mě pustili, dlouze jsem musel
vysvětlovat, koho všeho znám z Vinohrad. 

* Co dalšího z té doby se vám vrylo do paměti? 

Když jsme se přestěhovali do „Kubeličky“, úplně prvním zážitkem byl dvorek plný roztodivných věcí, jako jsou portréty pánů v
uniformě, šavle, vojenské čepice a tak dál. Byla to pozůstalost vdovy po nějakém vysokém rakouském funkcionáři. Vedle v
přízemí zase bydleli sympatičtí manželé, původně majitelé restaurace v domě, kterým ta hospoda už nepatřila, ale pořád tam
pracovali a v našich čích měli status „majitelů“. Do Ježkovy ulice jsem zase chodil k profesorovi Jurzovi na angličtinu, která se
tenkrát ještě neučila ve všech třídách. Vzpomínám i na železné neděle, kdy se ze sklepů a bytů vyneslo staré harampádí,
nejčastěji zbytky válečné doby, hasičské helmy, plynové masky. Rozkrádali jsme ty hromady a hráli si hloupě na válku.
Dokonce jsme někdy v zápalu boje házeli prasklé žárovky jako granáty do místností, ale snad jsou takové dětské zločiny už
promlčeny. 

* Co váš vztah ke škole a učení? 

Už jako dítě jsem rád četl, hlavně knihy o historii. Chodil jsem často do Ruské knihy na Václaváku kupovat s otcovým
požehnáním levně cizojazyčné knihy a slovníky, táta mě vedl ke studiu jazyků. Někdy od šesté třídy už jsem se orientoval na
filozofii v obecném smyslu. Maminka se toho hrozila, chtěla ze mě mít třeba lékaře, ale mě zajímaly „obecné pohledy na svět“.
Při orientaci v tom mi pomohla moje skvělá učitelka dějepisu na střední škole (tehdy od 6. do 8. třídy) Schauerová — křestní
jméno už nevím. Když jsem nastoupil na „Slaďárnu“ (Gymnázium Karla Sladkovského), byla 60. léta — holky nosily barevné
punčochy a ohony, my se stříhali na „blbečka“, ze tmy padesátek se vynořil oslnivý Semafor, nová filmová vlna, Hrabal,
Kundera a tak dál. Té nové době moc nepřála tehdejší paní ředitelka „Slaďárny“, snad byla i poslankyní KSČ, už nevím. Vím
jen, že proti duchu šedesátek dost bojovala, bylo to velmi nepříjemné a v mém případě se to promítlo i do kádrového posudku.
Sen o studiu na univerzitě se rozplynul. 

* Pak jste se ale na univerzitu přece dostal. 

Musel jsem ale rok pracovat na Stavbě mládeže v Kralupech nad Vltavou, abych se kádrově očistil. Byl jsem betonář a zedník
čtvrté třídy. Poznal jsem při tom řadu dalších lidí, kteří se tam museli prací vykoupit z nějaké kádrové či jiné situace, kterou by
jinak nemohli změnit. Mojí největší zkušeností z toho roku byla změna pohledu na dělníky. Do té doby jsem je vnímal jako
spokojenou vrstvu, která podporuje režim, ale tam jsem potkal zedníky, elektrikáře a další, kteří byli antikomunisté a nesnášeli
neefektivitu toho systému. Překvapilo mě to. 

* Kde jste prožil okupaci v srpnu 68? 

Především musím vysvětlit, že v roce 1966 jsem byl na stipendiu v Itálii. V srpnu 68, když jsem byl na vojně v Chebu, mi pak z
Itálie napsali přátelé, zda nepotřebuji pomoc. Já řekl, že ano, a v lednu 1969 jsem tam emigroval. Na chvilku jsem se ještě vrátil,
ale hned nato jsem odešel definitivně. Cítil jsem, že musím pryč. Půlnočním vlakem jsem odjel do Vídně, pěšky došel na Süd-
Bahnhof a 30 let jsem pak žil v Itálii. 

* Jaká byla Itálie 60. a 70. let? 

Nejdříve mě negativně překvapila malá modernost té země — v roce 1970 řešili Italové ještě referendum o zrušení rozvodu.
Později jsem si ale Itálii zamiloval, hlavně pro její rozmanitost. Začíná alpskými hřebeny u rakouských hranic a končí ostrovem
Lampedusa nedaleko Tuniska. Nejvíc jsem žil a pracoval v Janově a poté v Terstu. První léta mé práce na univerzitě byla ve
znamení velké revolty studentů, která bohužel zčásti vyústila v terorismus. To byla nebezpečná léta. 

* Je život v emigraci těžký? 

Člověk se ocitá v jistém „mezisvětě“, který sice traumatizuje, ale dává také šanci na „tvořivý způsob života“. Trauma se někdy
projevuje určitou nenávistí k místu emigrace, nebo naopak přehnaným pohrdáním místem, odkud se dotyčný rozhodl odejít. V
mém případě nastal „tvořivý způsob života“. K tomu mi pomohla vstřícnost Italů, kteří toho mají s Čechy dost společného —
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například národně-obrozeneckou mentalitu. Kus jejich země byl také součástí Rakouska-Uherska, v Terstu jsem se proto cítil
jako doma. Začátky byly těžké, hlavně ekonomicky, ale v osmdesátých letech jsem se cítil šťastný. 

* Přijali vás Italové? 

Status cizince tam nemá hned negativní zvuk jako třeba v Británii. Zpočátku mě považovali za „slavo“, tedy Slovana, jak bylo
podivným zvykem. Vnímání Čechů hodně změnil Milan Kundera, který mě později pozval ke spolupráci v Paříži na tématech
„střední Evropy“. Ten svým dílem přispěl k tomu, že se „kultura střední Evropy“ stala velkou světovou módou, přestali jsme být
„slavi“ a začali jsme patřit do velké ironické kultury, která spojovala v jeden celek Prahu, Vídeň, Budapešť, Lvov. Terst byl
například součástí habsburské říše už od roku 1381. 

* Jaký byl návrat do Prahy? 

V roce 1990 jsem přijel do Česka přes Plzeň a poslouchal projev Václava Havla o tom, že „Vítězný únor“ už se nebude
opakovat, takže to bylo tuším v únoru 1990. Pár dní nato jsem se s ním konečně setkal i osobně. Když jsem přijel na Žižkov do
krajiny svého dětství, vydal jsem se do Baranovy ulice, kde bydlela maminka. Už to byla stará paní, té přicházející době moc
nerozuměla, prožívala ji se směsí radosti a strachu. Vzpomínám, že jsem se šel projít po Vinohradské třídě, vešel do řeznictví U
Brabců, dal si za asi 1,50 Kčs držkovou polévku a najednou vidím, že vedle stojí básník Petr Král, se kterým jsem se v exilu
intenzivně přátelil. Nejvíce mě ale dojala návštěva (tehdy ještě) Realistického divadla, kde hráli představení Republika. V
závěru psal jeden herec na tabuli jména autorů, jejichž dílo se ocitlo pod ledem doby a teď se vynořuje. Napsal i moje jméno.
Byl to velký zážitek — co bylo umlčeno, se vrací, to je podstata kultury. Já jsem se pak definitivně přestěhoval do Prahy až v
roce 2014. 

* Překvapilo vás hlavní město? 

Vnímal jsem jeho degradaci, málo se investovalo do výstavby, vše bylo zchátralé. Ale zase tu nebyl ten devastující turismus,
který se později do Prahy vevalil. Překvapila mě ale jedna věc: měl jsem mnoho přátel, kteří bydleli v krásných pražských
bytech, nájem tam byl velmi nízký, několik set měsíčně. Do těch bytů ale nic neinvestovali, všechny své peníze dávali na
vybavení chalup. To pro mě byla zvláštnost. Tyhle útěky z města někam do jiného společenství mi připadly dost nesmyslné,
přece město má být středem života, ne okrajem chalupářství. 

* Loni vám vyšla kniha Čas pléthokracie. Jaké je její hlavní poselství? 

Je o přeměně veřejných prostorů v „globální digitální mělčiny“, kde už se neformují názorové většiny, ale „náladové většiny“,
slepence frustrací, které nemají dost autority. Demokracie jsou proto destabilizované, jak dokazuje třeba zvolení Trumpa
prezidentem. Myslím ale, že se v těch mělčinách formuje i nový typ politických aktérů, aktivistická demokracie „digitálně
komunikujících zástupů“, které už nepotřebují politické strany, aby reprezentovaly jejich zájmy. Jednají autonomně jako
nezávislí jednotlivci a umějí se dohodnout na užitečných akcích bez zprostředkování politických stran. Václav Havel hovořil o
postdemokracii, já tomu říkám „pléthokracie“, politika bez stran a placených funkcionářů (od řeckého „pléthos“ — množství). 

* Kde má dnes filozofie své místo? 

Řeknu to takto: K filozofování je člověk odsouzen v době, která je nejednoznačná, kdy má všechno dvě strany, o níž proto
říkáme, že je komplexní, nikdo v ní nemá právo na „poslední slovo“. My všichni se tedy musíme stát filozofy, protože v takové
společnosti jinak než jako filozof žít nelze. Příkladem budiž pandemie: každý se musí sám rozhodnout, komu bude v záplavě
expertních a vědeckých výroků věřit, jakou strategii přijme jako legitimní v boji s pandemií. Nikdo tomu nemůže uniknout,
filozofování vládne našim všedním dnům. Já ale někdy definuji filozofii taky radikálně, i když trochu demagogicky: je známo, že
vědci při vivisekci vyřezávají psům hlasivky, aby je nerušili svým bolestným nářkem při práci. Filozofie by měla mluvit na místě
všech bytostí, kterým mocenský systém vyřezal hlasivky, vzal jim nejen jejich hlas, ale i zkušenosti, bolesti a také jejich pravdy. 

***

Kubelíkova byla hranice mezi čtvrtí proletářskou a buržoazní Italové toho mají s Čechy dost společného Filozofování vládne
našim všedním dnům 

Václav Bělohradský 

Český filozof a sociolog se narodil 14. ledna 1944 v Praze na hranici Vinohrad a Žižkova. V roce 1967 vystudoval na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a filozofie. Je žákem jednoho z nejznámějších českých filozofů Jana Patočky. Po
srpnové okupaci emigroval přes Vídeň do Itálie, kde působil jako profesor sociologie na univerzitách v Janově a Terstu. Po
roce 1990 přednášel jak v Itálii, tak například na pražské  Fakultě  sociálních  věd . Do své domoviny se vrátil natrvalo v roce
2014. Dnes bydlí na pražském Smíchově. Je autorem několika knih, ta zatím poslední nese název Čas pléthokracie. 

Foto autor:   Foto Jakub Boháč
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Vilémov musel měnit soupeře, generálku výsledkově nezvládl
TISK , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: Děčínský deník , Strana: 13 , Autor: (jz) , Vytištěno: 640 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 01:24 ,
Čtenost: 4 802 , Rubrika: Sport,Děčínsko , AVE: 2 452,66 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Fotbalisté Vilémova měli s posledním přípravným utkáním menší peripetie. Místo českého soupeře na přírodní trávě museli do
Německa na nepříliš dobrou umělku.
„Měli jsme hrát s Roudnicí, ale tak to odřekla. Nakonec jsme sehnali neznámý celek z německého Oderwitzu.
Nakonec se ukázalo, že jde o velmi zdatný tým,“ přiznal Libor Sklenář, manažer Vilémova. Jeho tým nakonec v Německu prohrál
2:3. V 55. minutě domácí vedli o tři góly, hosté ale v závěru šturmovali a díky dvěma trefám Zimy snížili na rozdíl jediného gólu.
Ten třetí, vyrovnávající, ale nepřišel. „V Německu jsme bohužel doplatili na naše chyby v defenzívě a neproměňování velkých
brankových příležitostí. Celkově mělo utkání dobré parametry. Nyní se už těšíme na start jarní části,“ řekl Vlastimil Chod, kouč
Vilémova.

FSV  Oderwitz – SK Stap Tratec Vilémov 3:2 (1:0)
B: Schulz, Weinstrust, Tulast – Zima 2.
Vilémov: Vaňák – Meidl (46. Honců, 75. Štefan), Jirchář (30. Filip), Šmalcl ml., Snášel – Demeter, Zima, Rybář, Jetmar, Štefan
(46. Havel), Kučera.

Finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: spcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 10:37 , Země: Česko
Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na seminář „Finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a
Bělorusku“, který ve spolupráci s dalšími partnery pořádá MPO, Sekce zahraničního obchodu a EU. Akce se bude konat
hybridně ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 14:00 do 16:00 na MS TEAMS a v hlavní budově MPO na adrese Na Františku 32, Praha 1.

Jde o akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“. Pokud máte
zájem se akce účastnit, zaregistrujte se na e-mailové adrese: viktora@mpo.cz. 
Nezapomeňte prosím uvést, jestli se budete akce účastnit fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce
je omezena na 50 osob. V případě on-line registrace ode mě dostanete na Váš e-mail link pro připojení nejpozději v den
konání akce. 
Vystupující: 
Vilém Semerák, vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI 
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP 
Karel Bureš, Managing Partner, CORPIN 
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) zástupce Ministerstva financí ČR (TBD) 
Akci moderuje Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I., MPO. 
Dotazy, které MPO obdrželo během posledního semináře i mimo něj, průběžně zpracovává. Vybrané dotazy budou
zodpovězeny i během nadcházejícího semináře. 
O dalších akcích a možnostech pomoci Vás budeme informovat. 
Níže přikládáme záznam prvního semináře z této série s názvem „Seminář k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou
federací“, který proběhl minulou středu 2. 3. 2022: Odkaz na Youtube: https://youtu.be/xiaC22UWTtI. Odkaz pro stažení
prezentací vystupujících ve formátu.PDF: 

MPO zve na seminář k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: mpo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 12:23 , Celková návštěvnost: 414 320 , RU / den:
100 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00 , Návštěvy za měsíc: 248 400
Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá další seminář ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 14:00 do 16:00 na MS TEAMS a v hlavní
budově MPO na adrese Na Františku 32, Praha 1. Tentokrát na téma finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů
vůči Ruské federaci a Bělorusku. Jde o akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve
čtvrtek od dvou do čtyř“.

Pokud máte zájem se akce účastnit, registrujte se prosím e-mailové adrese viktora@mpo.cz . Nezapomeňte uvést, jestli se
budete akce účastnit fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. 
Vystupující: 
Vilém Semerák, vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI 
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP 
Karel Bureš, partner, CORPIN 
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) 
Záznam z předchozího semináře je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=xiaC22UWTtI 
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Proč se Izrael nepřipojil k protiruské koalici? Stane se prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Irena Kalhousová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 12:46 , Celková
návštěvnost: 4 170 000 , RU / měsíc: 1 130 356 , RU / den: 115 248 , Rubrika: Nová Orientace , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,28 , Návštěvy
za měsíc: 5 000 000
Ruská agrese proti Ukrajině sjednotila po mnoho let tápající Západ a rozdělila svět na dva tábory. Na ty, kteří se ostře vymezují
proti Rusku a nastolují vůči němu sankce, a na menší skupinu těch, kteří se za Rusko postavili, jako například Sýrie vedená
Bašárem Asadem. Pak jsou ale ještě země, které se snaží zaujmout spíše opatrný postoj. A mezi ně patří Izrael. Přestože je
Izrael velkým spojencem USA a intenzivní vztahy udržuje s mnoha evropskými zeměmi, jako třeba Německem a Českem, k
protiruské koalici se nepřipojil.

Mnozí zastánci Izraele mluví o velkém zklamání a morálním selhání židovského státu. Dokonce i v USA, kde kritika Izraele
většinou vychází jen od progresivní levice, slyšíme konzervativní republikány kritizovat Izrael za neochotu jasněji podpořit
Ukrajinu například dodávkami zbraní.

Izrael zcela neutrální nezůstal a politici a diplomaté vyjadřují Ukrajině sympatie. Izrael také podpořil rezoluci OSN odsuzující
ruskou invazi. Na Ukrajinu z Izraele míří humanitární pomoc a polní nemocnice.

Navíc ukrajinskou armádu posílí z Izraele odjíždějící ukrajinští Židé s výcvikem z izraelské armády. Ovšem izraelský premiér
Naftali Bennett zůstává velmi opatrný a při vyjadřování podpory Ukrajině se vyhýbá tomu, aby ostře odsoudil počínání Ruska.

Opatrný postoj Izraele vyplývá i z jeho pozice v regionu Blízkého východu. Mezi největší bezpečnostní hrozby, kterým Izrael čelí,
patří Írán. Ten využívá chaotické situace ve válce zničené Sýrii k tomu, aby si v této zemi vytvořil vojenské základny a syrské
území se také stalo územím, přes které dodává Írán zbraně radikálnímu libanonskému hnutí Hizballáh. Izraelské letectvo proto
často v Sýrii proti íránským cílům zasahuje.

Od roku 2015 ovšem vzdušný prostor nad Sýrií kontroluje Rusko pomocí protileteckého systému S 400. Proto Izraeli nezbývá
než koordinovat letecké útoky s Moskvou, která má kapacity na to, aby omezila možnosti Izraele v Sýrii zasahovat. Ochota
Moskvy ponechat volnou ruku izraelskému letectvu nad syrským nebem je tak pro Jeruzalém strategicky důležitá.

Izrael si je také vědom toho, že po ústupu USA z Blízkého východu postupně narůstá vliv Ruska. Hlavní devizou Ruska je jeho
ochota prodávat zbraně i těm nejautoritářštějším režimům v oblasti a jako v případě Sýrie se postavit za ně v případě, že jim
hrozí pád. Podobná podpora se od USA čekat nedá, a proto i tradiční spojenci Washingtonu jako Egypt či Saúdská Arábie už
nechtějí spoléhat pouze na USA a s Moskvou podepsali smlouvy o dodávkách ruských zbraní.

Izrael postupný návrat Ruska na Blízký východ sleduje s jistou obavou. Především moderní ruské zbraňové systémy v rukou
Íránu, ale i arabských zemích v regionu, rozhodně nejsou v zájmu Izraele, a také proto je tu snaha izraelských politiků nezavřít
si k Moskvě dveře.

Dalším důvodem k jisté zdrženlivosti vůči Moskvě je přítomnost velké židovské komunity jak v Rusku, tak na Ukrajině. Izrael se
považuje za ochránce Židů i mimo Izrael a obává se, aby výrazné zhoršení vztahů s Moskvou neohrozilo bezpečí těchto lidí a
jejich možnost odejít v případě nouze do Izraele. To je již několik dní aktuální v případě ukrajinských Židů, jejichž odchod
pomáhají organizovat také židovské organizace.

Ale i ze samotného Ruska, z něhož se stává nefalšovaná diktatura s krachující ekonomikou, začínají odcházet lidé ve velkém.
Lze očekávat i zvýšený zájem ruských Židů o odchod do Izraele. V praxi to například znamená, že izraelská letecká společnost
El Al dosud provozuje lety do Ruska. Poté, co El Alu díky sankcím zrušily mezinárodní pojišťovací společnosti pojistku pro lety
do Moskvy, záruky ve výši dvou miliard dolarů poskytl izraelský stát. Vysvětlení ministerstva dopravy pro tento krok bylo
následující: „V Ruské federaci žije okolo 600 tisíc Židů a dalších přibližně 65 tisíc Izraelců. Nemůžeme přerušit kontakty, protože
jim musíme umožnit vrátit se domů.

Jistá míra zdrženlivosti také vytvořila předpoklad pro to, aby se Izrael stal prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou. Hned na
začátku ruské invaze vyzval ukrajinský prezident Zelenskyj Izrael, aby pomohl s vyjednáváním s Ruskem. A opravdu, dosud to
byl pouze izraelský premiér Bennett, který se od začátku války potkal osobně s prezidentem Putinem a se Zelenským si již
mnohokrát telefonoval.

Pokud by diplomatická iniciativa Izraele přispěla k ukončení ruské agrese, dalo by se jistě mluvit o tom, že se zvolená umírněná
taktika vyplatila. Ovšem se vzrůstajícím počtem civilních obětí a poničených ukrajinských měst ruskou armádou lze spíše čekat
stoupající tlak na to, aby Izrael zaujal vůči Rusku mnohem kritičtější postoj. Tento tlak je patrný nejen od spojenců, jako jsou
USA, ale i od izraelské společnosti.

Mnozí intelektuálové, novináři či akademici argumentují, že židovský stát by neměl zůstat zdrženlivý třeba i proto, že Putin
využívá zcela pokřivenou verzi historie pro ospravedlnění agrese vůči Ukrajině. Izrael by měl být přece tím, kdo nejhlasitěji
odmítne Putinovu propagandu o tom, že Ukrajinu vede gang neonacistů. A to nejen proto, že v čele tohoto tzv. gangu je
ukrajinský Žid, jehož příbuzní zahynuli během holokaustu.

Izrael se tudíž ocitl na tenkém ledě. A vzhledem k tomu, že jsme svědky události, která bude formovat mezinárodní politiku na
mnoho let dopředu, tak se brzy ukáže, jestli Izrael jednal moudře, či zbaběle.

Dr. Irena Kalhousová je politoložka a ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy

Živé vysílání 12:30
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Paralympijského víří kora a nebude chybět dnes mezi fanoušky.

Jak to celé dopadne a kdo se bude radovat dnes vítězství, zdali Česká republika nebo Slovensko. To už můžete sledovat živě
od 13 hodin na programu ČT sport.

mluvčí 
Armand Duplantis vylepšil o centimetr vlastní světový rekord ve skoku o tyči. V bělehradské hale, která bude za 2 týdny hostit
mistrovství světa, zdolal 619 cm.

mluvčí 
V Bělehradě měl Armand Duplantis sólo představení, když začínala 560 jenom centimetrů, žádný z jeho soupeřů už v soutěži
nepokračoval. Základní výšku zdolal švédský tyčkař napoprvé, a to samé se mu podařilo na 585 600 cm. Následně poté
Duplantis zaútočil na 619 a na třetí pokus byl úspěšný, čímž překonal o centimetr svůj vlastní světový rekord z roku 2020 a
prokázal, že za 2 týdny na halovém mistrovství světa na stejném místě bude v soutěži tyčkařů opět hlavním favoritem. V
Bělehradě se dařilo také Petru Svobodovi. Sedmatřicetiletý český překážkář finišoval v čase 7,65 sekundy a v hale, kde před
pěti lety získal evropský bronz, tentokrát nenašel přemožitele. Svoboda se tak na 0,1 přiblížil svému vytouženému času. Jeho
sezónním maximem zůstává výkon 7 63 ze sobotního rozběhu při mistrovství republiky v Ostravě.

mluvčí 
Praze. V první části sportovních zpráv to vše v té druhé si kromě dalších informací ze světa sportu budeme povídat o
charitativní akci běh pro Ukrajinu, hezký den.

mluvčí 
Ve 12 30 nabízíme další přehled zpráv, vítejte u něj.

Evropská komise připravila nový balík sankcí za invazi na Ukrajinu. Kromě ruských oligarchů a politiků mají zasáhnout i 3
běloruské banky. Součástí má být taky zákaz vývozu vyspělých technologií z EU do Ruska. Mělo by se jednat především o
námořní výbavu. Návrh sankcí prodiskutují členské země na odpoledním jednání.

V Rusku se po invazi na Ukrajinu omezila možnost beztrestně kritizovat veřejnou politiku, řekl vysoká komisařka OSN pro lidská
práva. Za kritiku války už ruské úřady zadržely okolo 12,5 tisíce lidí. Nezávislý monitorovací server OVD info uvádí ještě 1000
zadržených víc. Protiválečné demonstrace se v neděli konaly ve více než 60 místech po celém.

Růst ekonomiky Evropské unie v závěru roku zpomalil v mezičtvrtletním srovnání se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,4 % letních
měsících ale rostl o 2,2 % nejhorším výkonu hospodářství se projevily hlavně nižší útraty domácností.

Třetinu členů Rady České televize Českého rozhlasu by mohl volit senát. Počítá s tím návrh ministerstva kultury. Zvýšit se má
taky minimální počet hlasů potřebných pro zvolení nebo odvolání generálních ředitelů. Podle ministerstva kultury novela zajistí
stabilitu obou veřejnoprávních médií.

Asi 85 % Česka je zasaženo nějakou úrovní zemědělského sucha. Vyplývá to z údajů webu intersucho na většině území několik
týdnů nepršelo ani nesněžilo. Zásoby vody jsou proto výrazně nižší, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Nejméně vody ve
středním Polabí Pomoraví v Olomouckém kraji.

Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny by se mohla ze současných tří dnů prodloužit na 30. Po jednání s hejtmany to řekl
ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj by to ulevilo přetíženým asistenční centrum. Česko by podle Rakušana dokázalo přijmout
čtvrt milionu lidí s válkou zasažené Ukrajiny. Vlna běženců prý ale bude větší.

mluvčí 
První věc, kterou jsme udělali, byla situační zpráva pro hejtmany, jak to vypadá rozpočty utečenců z Ukrajiny v České republice.
Jaká je procentuální skladba žen dětí, prostě ta nejzákladnější data. Samozřejmě jsme od hejtmanů chtěli slyšet jejich
zkušenosti s fungováním těch krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Zároveň jsme chtěli samozřejmě slyšet, jaká je ta
komunikace koordinace s naší centrálou představili jsme já kolegům hejtmanům i ten princip, že to centrum se vlastně
připravuje na další vlnu a uprchlické krize na další etapu, kdy už nebudeme řešit jenom tu operativu, ale řešíme záležitosti
týkající se školství sociálního systému dopravy. Bavili jsme se samozřejmě o tom, že je potřeba nějakým způsobem usměrňovat
toky a uprchlíků v rámci České republiky. Říkali jsme, že spolupracujeme s ministerstvem dopravy, které ty vlaky samozřejmě
se pokouší odklánět té přetížené Prahy, byť samozřejmě tenhle princip má jenom částečný úspěch. Rovněž jsme představili i tu
naší představu, že jakési stropní číslo proto, abychom byli schopni dát přicházejícím z Ukrajiny nějaký základní komfort najít pro
ně dostatek ubytování nějaké kapacitě, která je v rámci krajů k dispozici, se pohybuje někde u 250 tisíců od té chvíle, protože
tušíme, že ta volná bude větší, musíme připravovat na vládě, bude hotovo zítra debatovat i o další opatření a ta opatření se
týkají třeba budování nějakých provizorních humanitárních kempu provizorního ubytování pro ty, kteří z Ukrajiny přijdou. Bavili
jsme se samozřejmě o nějakém prvotním nástřelu toho, kolik by, který kraj byl schopen unést, ale prosím, ta čísla bych ještě
dneska nekomentoval, protože to je další debatě s hejtmany. My jsme jim dali nějakou naší představu a určitě to projde i dalším
jednání poslední zásadní informace, která tady jen naše jednání se připojil i pan ministr financí Zbyněk Stanjura, který
samozřejmě vnímá jako správce té státní kasy, že tohle všechno bude vyžadovat nějaké finanční nároky. To první, co musíme
řešit, je definovat nějakou částku za ubytování v rámci té krajské ubytovací kapacity za 1 den o tom už zítra bude rozhodovat
vláda. Samozřejmě to nebude suma, řekněme, výdělečné bude to suma nákladová pro ty, kteří nám ubytování poskytnou, ale
pan ministr Stanjura chápe, že o tomhle vláda musí rozhodnout rychle a my doufáme, že zítra s tím rozhodnutím skutečně
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přijdeme, přičemž tím budeme vykrývat tu akutní situaci dokonce měsíce března. Potom musíme přijít s nějakým
dlouhodobějším systémovým řešením, které ale samozřejmě musí brát potaz i další aspekty. Ti lidé budou vstupovat na trh
práce a podobně. My zítra chceme přijít na vládu s mnohými návrhy, které se týkají právě Ukrajiny za ministerstvo vnitra je to
aktivace dočasné ochrany toho institutu, který byl schválen na evropské úrovni ministerstvo práce sociálních věcí přijde
konkrétní sociální pro pomocí pro ty, kteří přichází ministerstvo zdravotnictví bude přicházet s návrhem a možnosti vstupu
ukrajinských dětí do předškolního vzdělávání a přístupem k uznávání toho očkovacího schématu z Ukrajiny, to jsou všechno
věci, které se určitě řešit budou 1 zásadní je, že ta registrace by se měla prodloužit ze tří dnů dokdy musí být registrován občan
Ukrajiny, který sem přijde nyní na až 30 dnů, což nám dá přece jen nějaký volnější režim při té registraci a třeba doufáme, že
díky tomu se nebudou tolik přeplňovaný ta krajská centra nakonec ještě jednou dovolte opravdu poděkovat paní hejtmance
pánů hejtmanů. Tam se nehraje žádná politická linka vůbec nerozlišujeme, kdo je koalice, kdo je opozice. Tady pracujeme na
tom, abychom zvládli něco, co je bezprecedentní něco, co Česká republika nikdy nezažila. A mi právě dobrou koordinací vlády
a regionů to zatím zvládám. Zvládáme to v podstatě skoro nejlépe z těch zemí, kam přicházejí ty velké uprchlické vlny, což
mimochodem ukazuje ten počet lidí opravdu registrovaných ze statutu jsem toho, že tady mohou pobývat ten už v této chvíli
převyšuje až 60 000 lidí na území České republiky. Je to rychlý mechanismus náročný a ještě jednou kolegové mockrát děkuju
za to, jak to v kraji zvládáte?

mluvčí 
Poprosím. Tak já jsem.

mluvčí 
Byl pověřen Asociace krajů. Už tady promluvil, chceme také poděkovat za komunikaci, je potřeba zdůraznit, že se tady podařilo
ministerstvu vnitra Policie České republiky odboru azylové migrační politiky a krajům vybudovat řád těch uplynulých 10 dní
systém, který zvládne každý den odbavit nejméně 10 000 žadatelů o to dočasné vízum strpění. Myslím, že to je velký kus práce,
že ve většině míst se to podařilo udělat tak, aby nevznikaly nějaké dlouhé fronty a čekání tam vznikají, tak je to způsobeno
především zájmem žadatelů o ta víza být umístěni v Praze v okolím, že ho na ostatních krajích jsme samozřejmě připraveni ty
naše kapacity poskytnout bavili jsme se o tom, jak přesvědčit žadatele, aby ta další místa využili vítáme tady to rozhodnutí o
prodloužení toho termínu dokdy musí od tu registraci požádat tak, aby se ten tlak rozložil, rozložil v čase. Myslím, že nám všem
jasné, že jsme ve zcela mimořádné situaci, na kterou nebyla nikdo připraven. Nicméně my jsme jako kraje ve spolupráci se
státem my schopni připraveni zvládnout stejně jako jsme zvládli tu minulou krizi covidovou, která skončila vlastně zároveň s tou
zároveň s tou novou, která nás v tuto chvíli potkala, jak moc poděkovat všem dobrovolníkům všem lidem, kteří teď pomáhají
lidem z Ukrajiny nárazově na základě svého rozhodnutí je ale zcela evidentní, že tady bude potřeba vybudovat robustní systém,
který se o ty lidi postará v dalších týdnech měsících. Děkujeme za to rychlé jednání. Myslím, že pan ministr financí od nás
slyšel, jaké jsou naše představy pro nejbližší dni. My my potřebujeme stabilizovat tu ubytovací základnu. Ti lidé, kteří poskytují
ubytování ve svých penzionech ve svých ubytovnách někteří ve svých hotelích tak potřebují vědět nějakou minimální částku,
kterou jim budeme schopni postoj poskytnout pro ty příští týdne do té doby vznikne nějaká dlouhodobá strategie, která bude
samozřejmě muset se i počítat s tím, že každá země tahleta situace má nějakou omezenou kapacitu, kdy ještě schopna se
příchozí starat o nějakých rozumných humanitárních standardech.

mluvčí 
Tak když budu moct kralovické kraj, tak samozřejmě máme průchodnost, která odpovídá současný současný zatížení v našem
kraji 1000 lidí denně minimálně 20 či ubytovacích kapacit, tak prozatím drtivá většina Ukrajinců z těch nebo z té kategorie, která
má zajištěný nějaký vůbec ubytování, prozatím ve stovkách případů, nicméně ta kapacita u nás se pohybuje někde kolem pěti
tisících 5000 míst, které bychom mohli toto použití.

mluvčí 
Já můžu úplně za Pardubický kraj. My teďka jsme trošku ve stresu, že neustále řešíme, pro kolik lidí odbaví opravdu v tuto
chvíli to není to nejdůležitější. To, co byl pan ministr kolegové akcentovali, tak prostě dlouhodobost toho řešení a nevnímáme,
že v této chvíli sice existuje nějaká potenciální kapacita, kterou jsme získali na základě dobrovolníků adopcí od našich
příspěvkových organizací od nemocí dalších, nicméně ten problém tady nastane velmi brzy z našeho pohledu a ten problém
bude ten, že skutečně začnou odpadat ta dobrovolná, řekněme, ubytování a bude větší akcent na nově vytvářené kapacity, čili
my jako Pardubický kraj jsme identifikovali celou řadu našeho nepotřebného majetku právě k tomu, abysme dali do pohotovosti
a těch následujících týdnech mohl být použit, to je prostě z našeho pohledu klíčové ten zádržný systém z hlediska ubytování se
musí vytvořit ten prozatím vytvořený není proto stále diskutujeme, probíhá individuální jednání s jednotlivými, tedy příchozími,
zatím ten nápor v našich regionech není tak velký jako v Praze ve středních Čechách. Každopádně my chceme vytvořit ten
dlouhodobý systém ubytování, protože samozřejmě vnímáme, že si veřejnost byla v šoku, všechno to byla okamžitá reakce, jak
sbírková činnost, tak nabídky, ale to samozřejmě v určitém čase logicky pomine a ten stát stojí před mnohem většími výzvami
než teďka stresovat, jestli to či ono Cupu koordinační centrum vyřídit tolik tolik registrací prostě to není vůbec podstatné z
našeho pohledu se to nevyřeší dnes, tak se to vyřeší zítra. Ostatně pan ministr říkal, že zítra na vládě bude prodloužen ten
termín až nad 30 dní, což je obrovský plus obrovská pomoc. To, co jsme vůbec neprobírali, proto jsme taky mimo jiné požádali
pana ministra, jestli bylo zprostředkovat pro asociaci krajů jednání s vládou jako takovou je mimo jiné právě při rozdělování
humanitární pomoci, protože já jsem měl tu možnost být v Užhorodě. Omlouvám říci, že bysme měli velmi přemýšlet, kam pomoc
posíláme, protože bohužel velká část pomoci se dostává na západ Ukrajiny, kde je sice humanitární krize, nicméně ty potřeby
léčiva, zdravotnický materiál, zdravotnická technika, drogistické zboží potraviny, jsou potřeba tam, kde probíhají boje a
samozřejmě to přerozdělování nemůže probíhat, takže všichni, co máme svoje kontakty na západě, tak budeme na západ
Ukrajiny směřovat naše humanitární pomoc. Tady musí nastat nějaká koordinace hlubší koordinace zatím v tomto je to do jisté
míry stále ještě živelné, a to je jedna z výzev, které musíme řešit nejenom ministr vnitra, ale dalšími rezorty, čili předpokládáme
na to jsme se shodli, že by bylo dobré, aby Asociace krajů se proto sešla s vládou, protože toto je jedno z témat, kterými se
měli velmi rychle řešit.

mluvčí 
Počet obětí ruského leteckého útoku dnešní noci na město sumy na severovýchodě Ukrajiny vzrostl na 21. Mezi mrtvými jsou 2
děti. Ukrajinská prokuratura ve svém prohlášení zdůraznila, že ruské síly útočily na rezidenční či ve čtvrti a uvedla, že zahajuje
trestní stíhání. Podle ukrajinských úřadů od začátku ruské invaze přišlo o život více než 2000 civilistů, včetně několika desítek
dětí. Podrobnosti probereme s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
dobrý den.
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mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Právě v ukrajinském městě sumy začala evakuace civilistů předchozí pokusy o humanitární koridory ale byly neúspěšné.
Mezinárodní Červený kříž včera informoval o zmiňované trase z Mariupolu. Máme teď nějaké hmatatelné indicie, že důvod věřit,
že teď to vyjde?

mluvčí 
Tak my spíš můžeme doufat onu Ukrajinci, sami doufají také ti, kteří se dostávají, snaží dostat z těch měst. Ten základní
problém je ten, že Rusové jako ne, že by ne, že by úplně nechtěli vypouštět lidi, ale oni nabídli trasy do Ruska do Běloruska,
což je samozřejmě nesmysl, protože jako základem toho je, že ty lidi pustíte toho obleženého města, dostanete někam někam
do bezpečí a oni si mohou zvolit, kam jít, ne, že budou budou do země, která, která tu válku způsobila, takže tam je to takové
dosti kostrbaté.

mluvčí 
Když tedy díky nebo mluvil jste o trasách do Ruska Běloruska jaksi takovou nabídku ze strany Ruska vysvětlujete?

mluvčí 
Tak mě nenapadá moc jiných důvodů než než čistě propagandistických ukazovat prostě, jak ti Rusové, pardon, jak Ukrajinci
raději utíkají do do Ruska Běloruska před těmi strašnými fašisty, než aby šli někam na Ukrajinu. A tohleto, když víte, jak funguje
ruská televize, zvlášť v současné době, kdy ty hlášky o tom, že na Ukrajině jsou neonacisté a že celá země zvládnuta
neonacisty a ruská armáda je je zachraňuje, tak tohle by se prostě hodilo, myslím si, že o ty civilisty jinde až v poslední v
poslední řadě.

mluvčí 
Takže tam podle vás snaha posílit ten narativ o silných ruských ukrajinských vazbách, tak jak Putin o tom už dříve mluvil, že
Rusko a Ukrajiny 1 národ?

mluvčí 
Samozřejmě samozřejmě, že to může být využito. Já tady pouze odhaduju, ale může to být samozřejmě využito ten ten postup je
opravdu nestandardní to, že by ti uprchlíci mohli opravdu jenom jenom do Ruska Běloruska, to prostě to prostě není
standardní a musíte mít nějaký účel mě nenapadá mocí účel než tenhle ten.

mluvčí 
Podle ukrajinské armády postup ruských sil v uplynulých hodinách zpomalil. To je něco, co můžeme mít za prokázané, jak ty
boje postupují.

mluvčí 
Reálně nemůžeme mít za prokázané vůbec nic. Samozřejmě ukrajinská ukrajinská strana vydává informace, které, které jsou
nějakým způsobem pro něj výhodné. A čili my to nejsme schopni vůbec vůbec jako ověřovatel, to je, to je prostě to jsou takové
informace, které jako můžeme brát potaz, ale nic víc s tím nenaděláme. Nevíme nevíme, jak to vypadá, nevíme, jak vypadají ty
boje. A samozřejmě ruské strany se to nedozvíme už plán.

mluvčí 
Stanice BBC taky napsala, že první dobrovolní bojovníci z různých zemí, kteří přijeli na pomoc Ukrajině, už zaujali pozice na
okraji Kyjeva. Podle ukrajinského prezidenta se takto přihlásilo zatím 16 000 zájemců. Čte právě toto Rusko jako silný vzkaz, že
dobrovolníci z cizích zemí, tuším z 52 zemí se přidávají na stranu Ukrajiny, anebo je to něco, čemu v tuto chvíli nevěnuje tak
velkou pozornost?

mluvčí 
Tak ono tomu nevěnuje zas tak super velkou pozornost. Já si myslím, že ruská armáda má větší problémy sama sebou, ale on
Putin třeba už varoval toho, že ti takzvaní žoldnéři ze zahraničí nebudou se na ně vztahovat vztahovat tedy ženevské konvence,
takže jako oni to berou v potaz a okamžitě samozřejmě nazývají žoldnéři Putin neopomněl zdůraznit, že jsou to nebo zdůraznit
jako tvrdit, že jsou to lidé z Blízkého východu. Už mi tam opravdu chybělo jenom ten Islámský stát. A takže oni to berou v potaz,
oni chápou nebo nebo jejím jasné, že ti dobrovolníci budou přicházet a okamžitě tímto způsobem jako jde, jde humanismu jí,
což ostatně dělají s ukrajinskou armádou, kdy Jiří mluví o nacistech, já nevím, o čem všem.

mluvčí 
Když říkáte, že ruská armáda má dost problémů sama sebou, s čím v této chvíli konkrétně podle vás nejvíc je to slabá morálka
vojáků, tak jak o tom píší některé komentáře. Je to velení, je to použitá strategie?

mluvčí 
Všechno dohromady já nejsem odbyl odborník na vojenství, ale všechno dohromady aspoň podle těch podle těch zpráv se
ruská armáda prostě vstoupila na Ukrajinu s nějakým plánem s nějakou video už ty boje budou nějak probíhat a respektive spíš
neprobíhá s tím taky tam vyslali prostě prostě ty vojáky, kteří při vší úctě nebyly zrovna nejelitnější. A realita byla prostě jiná, jo,
výsadkáři měli cosi obsadit, a sice obsadili, ale byli vytlačeni Rusko zjevně nepočítal s takovým takovou mírou odporu. Zdá se,
že teď nějakým způsobem mění strategii, mění to, jakým způsobem budou útočit, ale nejsem schopen to popsat, nevidím do
hlav, protože, protože oni můžou zase zase jenom sestupovat síly pro další úder. Nechtěl bych to, nechtěl bych říkat to, že celá
ta kampaně totální malér, protože to by bylo zjednodušení a přece jenom trvá jenom 14 dní, ale, ale to, že nepostupuje, tak jak
si předsevzali a jak si naplánovali, tak to je víc než zjevné.

mluvčí 
Rusko zároveň včera formulovalo detailněji své požadavky. Komentátoři hodnotili jako maximalistické, co je tou hlavní zprávou,
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je toto, že chce Kreml jednat, protože někteří odborníci už včera upozorňovali na to, že když těsně už se před vypuknutím války
chtěl jednat ukrajinský prezident Vladimir Putin mu vzkázal, že má jednat představitelé luhanské a Doněcka.

mluvčí 
Je tam, je tam určitě ten moment jednání, oni samozřejmě on tvrdí, že veškerá jednání veškeré příměří je možné jenom ve
chvíli, kdy Ukrajinci složí zbraně, já nevím, co všechno a požadují požadují uznání Krymu uznání Doněcké luhanské republiky
za reálné republiky a já nevím, co všechno, ale je tam je tam jistý příznak toho, že chtějí jednat. Ono totiž ty jejich ztráty nejsou
malé, a to ani ani vlastně ty přiznané ztráty nejsou malé. A z těch bojích ve městech by pravděpodobně byly ještě horší navíc
na začátku se pravděpodobně chtěli chtěli vyhnout nějakým civilním ztrátám, byť to tedy udělali zase zase těmi ne úplně
proškolený mi jednotkami, takže ty stříleli, kam byly otočené, ale vlastně ty boje ve městech by by logicky jako přinesly výrazně
více obětí na jejich straně na straně civilistů a celá ta celé to rámování ve stylu ve stromy tady osvobozuje jsme a já nevím, co
všechno by dostalo dostalo určitý šrám. Já neříkám, že by toto tam mě zbořilo tu propagandu, ale ale dostala by výrazný šrám.

mluvčí 
Co je v této chvíli ten požadavek ta podmínka, na kterou by ukrajinská strana mohla přistoupit?

mluvčí 
Tak vstup do NATO on to prezident loňský dokonce říkal, že vlastně vlastně jako Ukrajina zjistila, že do NATO je nikdo nezve,
což mimochodem tedy tedy věděli, věděli tak trošku všichni, byť neoficiálně to věděli, věděli všichni včetně ruského vedení,
takže tam je to poměrně poměrně jednoznačné. Těžko by se asi dohadovali nebo těžké bude dohadování ohledně Krymu nebo
nebo generále řada těch dvou soudů republik. Tam tam je prostě problém, takže ty pozice jsou, ale diametrálně odlišného
opačné, byť třeba u těch doněckých pravděpodobně nějaká nějaká forma by byla možná, ale ale u Krymu tom moc dobře
nevidím. Těžko se dá jen něco dělat s ruským požadavkem na denacifikaci, protože to je požadavek, který je naprosto
nekonkrétní, ne ne hmatatelný vlastně nedává ani příliš velkou logiku. Já upřímně nevím, v čem jako spočívá ta ratifikace na
citaci Ukrajiny a a tam jakoby Rusové museli říct, co si pod tím vlastně představují, protože je to takové doklad taková ta
klasická hra, když prostě nevíte, co protivníkem, tak označíte za nacistů a Běla úplně jedno, co si pod tím představujete nebo
nebo neřeknete vlastně, co si pod tím představujete.

mluvčí 
Vstup do NATO tak, jak jste o tom mluvil, je to něco podle vás? Na co by postupem času Rusko přistoupilo tzn. že toto by mu
stačilo?

mluvčí 
To záleží prostě na tom, jak budou probíhat boje, jak dlouho, jak dlouho to bude trvat. My nevidíme zase do hlavy Rusům. Oni
potřebují tuhle chvíli, ať by ta armáda tam krvácela, jak by trvá celá krvácela, oni potřebují nějakým způsobem odejít s tím, že
vlastně dosáhli svých cílů a tvářit jako mírotvorci. Ono ono Lavrov, když prostě vystoupí s tím, že oni oni zaútočili na Ukrajinu,
aby zabránili válce, tak. Mám obavy, že, že jako úplně úplně hledat v těch jejich vyjádření logiku taky taky nelze, ale takový to je
1 věc, co oni říkají, druhá věc, co vlastně chtějí, takže hrozně těžko se určuje, na co by vlastně všechno přistoupili, na co by
nepřistoupili. Bude to záviset, závisí to samozřejmě taky na na pevnosti odporu, pokud by ruská armáda nějakým způsobem
prorazila, prorazila obranu těch dvou velkých měst a vstoupila tak pravděpodobně oni se nesmíří s nějakým kompromisem.
Pokud by ten ten útok sahal nebo nebo ta armáda by prostě utrpěla ještě výraznější ztráty, tak ta ochota bude výrazně větší.

mluvčí 
Pane Svobodo, děkujeme za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku na shledanou.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Přidáme další úhel pohledu. Uprchlíci z válečných oblastí Ukrajiny mohou v Česku vyhledat pomoc psychologů. Řada
neziskových organizací provozuje telefonické linky nebo nabízí osobní setkání s psychoterapeutem. Pomoc dětem poskytuje
internetová stránka. Opatruj se teďka cz. A český Červený kříž vydal desatero psychické hygieny pro lidi, kteří zažili válečný
konflikt. Téma pro Pavla Pařízka, psychoterapeuta terapie cz. Dobrý den.

mluvčí 
Je.

mluvčí 
V jakém stavu jsou lidé, kteří prchají před válkou. Ze začátku je to bezpochyby šok, za jak dlouho dochází. To plné uvědomění,
co se vlastně děje?

mluvčí 
Já ještě na začátku říct, že jsme identifikovali zatím 4 skupiny takový základní, které jsou postiženy tou situací z našeho
pohledu. Jsou to Ukrajinci žijící na našem území, pak jsou to Ukrajinci, kteří sem přicházejí uprchlíci, tak to ruská minorita u nás
a pak Češi samotní. Co se týká té vaší otázky na stav vlastně těch uprchlíků, tak ti přicházejí v různém stavu. Záleží na tom,
čím si vlastně prošli tý cestě, nebo jaké vlastně části Ukrajiny prostě utíkají. Ty stavy může být skutečně odlišné. Vlastně
můžeme se setkat s výraznou emoci s výraznými emocemi, třeba pláčem nebo i vztekem naštvaností, anebo naopak zase
můžeme u nich najít vůbec žádné emoce jsou takzvaně vlastně otupělí. Se týká těch obsahů, kteří vlastně oni nám třeba říkají,
tak najdeme tam pocity viny, tzv. vina přeživších, že oni jsou tady v bezpečí, zatímco jejich vlastně příbuzní zůstali, anebo bojují
na frontě. Dále se utíkají pocity bezmoci, neví, co s tím či ocitli ztraceno cti.

Ta samotná vlastně stresová reakce nebo reakce na krizi tam je určitá latence, takže to uvědomění může trvat až týdny, než se
ta vlastně ta psychická ona psychická reakce projeví.

mluvčí 
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Zmínil jste ty skupiny lidí Ukrajinci, kteří tedy žijí, kteří sem přichází Rusové, kteří tedy žijí, kteří například odsuzují ten samotný
útok tu válku na Ukrajině odsuzují Vladimira Putina, jak s takovými lidmi s těmi jednotlivými skupinami, jak s nimi mám mluvit
veřejnost?

mluvčí 
Já se myslím, že to je bylo by dobré, kdyby se třeba veřejnost vlastně, jak rozdělala, existuje plno těch aktivit různých novinářů
či materiálu po internetu, takže stačí vlastně si žádnou ty zdroje jsou taky chtěli podpořit, aby se toho nebáli stačí jenom trošku
zahnat vlastně instinkty v tomhle a půjde vlastně budou jako 1 přirozeně vlastně, než se nám pomoct tyhle ty nejlepší všichni.
Všichni máme, co se týká, to je jako reakce na tu krizi nebo ty lidi v té aktuální krizi tak skutečně počítat s tím, že ty reakce
může být různého, můžeme čekat lidi, kteří budou vděční, oni na nás můžou být naštvaní, tak jenom s tím počítat tam mít více
jako trpělivosti s nima. Za druhé je tam určitá vlastně i mentální jako rozdíl mezi námi a Ukrajinci již třeba zjišťujeme, že
ukrajinská populace je více nastavená vlastně Tukový službu než psychologickou, tedy více vyhledávají pastor nešel
psychology a vlastně můžou být na nás působí jako uzavřeně a můžu si to vykládat jako nevděčnost třeba ta základní strategii
v podstatě je vlastně normalizace tzn. jak normalizovat, dejme tomu, jejich emoce tzn. že mají na to právo se cítí tak, jak se cítí i
na jejich vztek bezmoc, tak normalizovat jejich situaci tzn. obnovit základní rituály nebo základní věci, jako je vlastně jako
spánek jídlo atd. teplo plete základní věci a na moje je co nejrychleji vlastně do života zpátky. Musíme myslet na to, že těch
běžných rituály nebo i rytmy se prostě zničili a psycho z psychologického hlediska nutné, aby se vlastně zapojili co nejrychleji
do života tzn. i řád, když myslím, teď na děti tak, aby co nejrychleji začali chodit do školy nebo do školek, anebo si našli. My s ní
kamarády. Ta vlastně naše populace by v těchhle vlastně situacích měla zájem jsem řekl, počítat s tou zpožděnou reakcí a
psychiky a zabere vlastně nějak signalizovat těm lidem, že tady jsou už v bezpečí.

Aby vlastně to začali vnímat, že tady je to bezpečný, už jsou prý času záchranný.

mluvčí 
Na veřejnost se také dostávají příběhy o tom, jak lidé u sebe ubytovávali jí lidi, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny. Na co se
připravit, pokud si tedy lidi ubytujeme domů jaksi my vlastně jednat.

mluvčí 
Znovu zopakuju, že připravte se na vlastně na nečekané situace nebo natáčí nečekaná reakce lidí můžou být vlastně takový
jako platonické vztahu tzn. víc jako ztuhlý nereagují můžu žádný stát místnosti. Vlastně šoková reakce.

Pro státní vyznamenání si přišly i osobnosti spjaté s UK URL
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Prezident Miloš Zeman udělil v pondělí 7. března státní vyznamenání. Ocenil i řadu osobností, které působí na Univerzitě
Karlově nebo jsou jejími absolventy. Slavnostní ceremoniál se konal tradičně ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na
Hradě se v den výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka předávala vyznamenání za
rok 2020 a 2021. Každoroční ceremoniál, který se tradičně koná 28. října, byl na tento den odložen nejprve z důvodu
pandemie nemoci covid-19, v následujícím roce pak kvůli hospitalizaci prezidenta Zemana.

Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy 
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 
Je absolventem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana
Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Několik let vedl Fakultní nemocnici Hradec Králové. Byl náměstkem ministra zdravotnictví
a posléze stanul přímo v čele úřadu. Spolupracuje s Lékařskými fakultami UK v Hradci Králové a v Plzni a také s
Farmaceutickou fakultu UK. Jako epidemiologa ho prezident vyznamenal za zvládnutí první vlny epidemie nemoci covid-19 v
České republice. 
Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam 
Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc. 
Oceněný vystudoval Lékařskou fakultu UK, kde již během studia projevoval zájem o mikrobiologii a epidemiologii; zasadil se o
zamezení šíření epidemie skvrnitého tyfu, která vypukla v koncentračním táboře Terezín na sklonku II. světové války; byl
ředitelem nově založeného Ústavu epidemiologie a mikrobiologie, stál u zrodu tehdejší Lékařské fakulty hygienické UK (do roku
1952), dnešní 3. LF UK, v roce 1955 byl na UK jmenován profesorem. 
Vedl sekci infekčních nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO). Zasadil se o úspěch v boji proti pravým neštovicím v
afrických státech a byl autorem konceptu epidemiologické bdělosti (surveillance), kterou WHO přijala v roce 1968 mezi základní
epidemiologické metody celosvětového působení. Působil v řadě eradikačních programů v Československu, zejména pokud šlo
o potlačení dětských nemocí: černého kašle, záškrtu, dětské obrny nebo spály. 
Pro magazín Forum zmapoval vědecké zásluhy a nejpodstatnější životní peripetie významného epidemiologa jeho syn –
profesor Ivan Raška, buněčný biolog z 1. lékařské fakulty UK. 
Medaile Za zásluhy I. stupně 
MUDr. Jiří Běhounek 
Vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK. Specializoval se v oboru ortopedie. V roce 2008 se stal hejtmanem
Kraje Vysočina. Od té doby se plně věnuje krajské politice. 
Prof. PhDr. Petr Čornej 
Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. V letech 1992–1999 působil jako zakladatel a
vedoucí Katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK, kde vyučoval starší české dějiny, světové dějiny,
historiografii a vedl semináře s husitskou tematikou a se zaměřením na film a dějiny. Nyní vyučuje na Husitské teologické
fakultě UK. V roce 2000 byl jmenován profesorem českých dějin. Je držitelem ocenění Magnesia Litera 2020 za knihu Jan
Žižka: život a doba husitského válečníka. Zveřejnil řadu vědeckých studií, zabývá se i popularizací vědy. 
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Český právní teoretik a vysokoškolský profesor v oblasti trestního práva. Působí jako vedoucí katedry trestního práva na
Právnické fakultě UK. Je autorem řady vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného i procesního, odborných monografií
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a článků v tomto právním oboru. V roce 2019 získal ocenění Právník roku za nejhodnotnější článek v časopisu Bulletin
advokacie. 
PhDr. Petr Nováček 
Je absolventem historie na Filozofické fakultě UK. Pracuje jako komentátor Českého rozhlasu, zaměřuje se na domácí
politickou scénu. Získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky, v roce 2015 mu Nadace Český literární fond udělila cenu
Opus Vitae za celoživotní dílo. 
Plk. gšt. v zál. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA 
Je absolventem oboru ruština a dějiny na Filozofické fakultě UK. Zabývá se vojenskou historií, především československými
vojenskými dějinami let 1914–1956. Působil ve Vojenském historickém ústavu a v Ústavu pro studium totalitních režimů. V
současné době je ředitelem Památníku Lidice. 
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Ph.D. 
Oceněný je emeritním profesorem Ústavu českých dějin FF UK, je vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený
pedagog. Titul univerzitního profesora mohl získat až po revoluci v roce 1989, vedle působení na UK se podílel na vzdělávání
studentů na FAMU, DAMU a Technické univerzity v Liberci; pořádal přednášky pro veřejnost, jeho publikační činnost mu
vynesla několik Cen Egona Erwina Kische za literaturu faktu; je členem Česko-slovenské komise historiků i Pekařovy
společnosti Českého ráje. 
Ve své pedagogické kariéře vychoval řadu historiků; mimo jiné se odborně podílel na tvorbě výukového DVD Obrazy z českých
dějin 1914 až 2004. Je autorem řady publikací, například: Osudná mise (1958), Nad Evropou zataženo. Československo a
Evropa 1933–1937 (1966), Cesty ke svobodě (1981), Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za 2. světové války (1988),
Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938 (2011). 
In memoriam, prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 
Od počátku 90. let byl jedním z nejvýznamnějších českých ekonomů, dlouhodobě působil v akademické sféře; podílel se na
vzniku Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání CERGE, stal se v něm výkonným ředitelem. Na Fakultě
sociálních  věd  UK  založil Institut ekonomických studií (1993), od roku 2010 byl jeho ředitelem a postupně z něj vybudoval
jedno z nejprestižnějších ekonomických pracovišť v ČR, které se opakovaně umisťuje v první stovce nejlepších světových škol
zaměřených na ekonomii či finance. 
Působil jako externí konzultant řady mezinárodních organizací, české vlády i korporací; byl členem Národní ekonomické rady
vlády (NERV), kde zodpovídal za oblast konkurenceschopnosti a zahraničního obchodu. V době pandemie covid-19 byl členem
Ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu a také členem expertní skupiny KoroNERV-20. V letech 2011–2014
byl předsedou Mezinárodní obchodní komory. Od roku 2016 byl honorárním konzulem Korejské republiky. 
Mgr. Vojtěcha Šustek, Ph.D. 
Oceněný vystudoval obor archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK. Je český historik a archivář se
specializací na novodobé české dějiny a dějiny odboje. Od roku 2021 je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. 
TEXT: redakce 
FOTO: Shutterstock 
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Ve čtvrtek 10. března 2022 od 14:00 do 16:00 proběhne v Praze i on-line seminář na téma Finanční a makroekonomické
aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a Bělorusku.

Vystupující: 
Vilém Semerák, vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI 
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP 
Karel Bureš, Managing Partner, CORPIN 
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) 
Akci moderuje Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I., MPO. 

Informace: 
Jde o akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“. 
Pokud máte zájem se akce účastnit, kontaktujte pana Viktoru na adrese viktora@mpo.cz. Nezapomeňte uvést, jestli se budete
akce účastnit fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. V případě on-line
registrace dostanete na Váš e-mail link pro připojení nejpozději v den konání akce. 
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Fakulta  sociálních  věd  UK  – konkurz (vedoucí Katedry žurnalistiky) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: culturenet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 15:39 , RU / měsíc: 1 184 , RU / den: 74 , AVE:
500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Publikováno 8. 3. 2022 Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa vedoucí/vedoucího

Katedry žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Požadavky: 
vysokoškolské vzdělání s akademickou nebo vědeckou hodností docent nebo Ph.D. (či ekvivalentními a vyššími) 
orientace a minimálně pětiletá pedagogická a vědecká praxe v oboru žurnalistika nebo oboru příbuzném, odpovídající
publikační a tvůrčí činnost, zkušenost s grantovými žádostmi 
znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího 
aktivní znalost angličtiny nebo jiného světového jazyka slovem i písmem a schopnost přednášet v daném jazyce 
zkušenost s vedením pracovního kolektivu 
Zdroj 
https://www.researchjobs.cz/ 

Jak Češi pomáhají, jak vyjadřují solidaritu, kolik přispívají? Data z aktuálního průzkumu k válce na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: havas.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 15:39 , Země: Česko
Více než polovina Čechů se aktivně zapojuje do pomoci Ukrajině nebo vyjadřuje svoji solidaritu. Většina lidí je také spokojená s
reakcí české vlády na vzniklou situaci. Ale polovina obyvatel by si přála, aby pomoc Ukrajincům byla ještě větší. Vyplývá to z
průzkumu veřejného mínění, který připravili výzkumná agentura MNFORCE, komunikační agentura Havas Prague a Institut
sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . O kompletní data z průzkumu si mohou požádat státní
instituce a budu jim poskytnuta zdarma.

Většina obyvatel Česka (57 %) se zapojuje do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům. Jako nejčastější způsob pomoci lidé uvádějí
finanční příspěvek, své peníze poskytla více než třetina Čechů (36 %). Další v pořadí jsou věcné dary (18 %), distribuce jídla
(6 %), u nižších procent lidí je to pomoc s ubytováním a dobrovolnická práce s uprchlíky. Zhruba každý desátý uvedl ještě jiný
druh dobrovolnické pomoci. 
Při dotazu na konkrétní sumu, kterou Češi přispěli nebo se to chystají udělat, byla výsledkem průměrná částka 1 753 korun.
Nejvíce lidí využilo sbírku organizovanou Člověkem v tísni, na tu poslal penízel každý druhý přispěvatel. Další dvě
nejvyužívanější jsou Český červený kříž a sbírka Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. 
Více než polovina Čechů (54 %) vyjadřuje nějakou formou solidaritu s Ukrajinou nebo se to chystá udělat. Nejčastěji to je na
sociálních sítích (30 %), dále osobní podporou Ukrajincům v ČR (20 %), účastí na demonstracích a vyvěšením ukrajinské
vlajky (obojí po 6 %). 
Pomáhejte více 
Zpravodajství o válce na Ukrajině sledují Češi nejvíce v televizi (46 %), na zpravodajských webech (22 %) a na Facebooku (9
%). 
S reakcí české vlády na situaci na Ukrajině je většina lidí spokojená, konkrétně 60 %. Neutrální postoj vyjádřila asi pětina lidí
(22 %), podobný podíl veřejnosti (18 %) hodnotí reakci vlády negativně. 
Na otázku, zda by česká vláda měla Ukrajině pomáhat více, se téměř polovina respondentů (48 %) vyslovila pro ještě větší
pomoc, zhruba každý pátý (18,5 %) se přiklání k omezení pomoci a třetina se nepřiklonila ani na jednu stranu. 
V souvislosti s děním na Ukrajině má polovina Čechů obavy o sebe a své blízké, přičemž 23 % lidí uvedlo na desetistupňové
škále nejvyšší míru obav. Naopak žádné obavy nepociťuje každý desátý. 
Nejistota ohledně vývoje 
Další vývoj konflitku si Češi netroufají příliš odhadnout. Například na otázku, zda na Ukrajině zasáhnou vojska NATO,
odpovědělo 40 % lidí, že neví. O něco větší podíl (45 %) se domnívá, že nezasáhnou a 15 % si myslí, že ano. 
Podobné je to s otázkou, která strana konfliktu dosáhne úspěchu, u té také zhruba každý čtvrtý říká „nevím“. Další možnost
„Rusko Ukrajinu neovládne celou, ale část území ano“ zvolilo 30 %. Možnost „Ukrajina se ubrání a Rusko stáhne své vojsko“
vybralo 17 %, a 14 % se domnívá, že „Rusko ovládne Ukrajinu“. 
Informace o výzkumu 
Sběr dat provedla agentura MNFORCE v době 1. – 4. 3. 2022 online metodou CAWI, 1 000 respondentů, reprezentativní
vzorek české populace z hlediska pohlaví, věku, kraje, velikosti místě bydliště a vzdělání. 
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MPO zve na seminář k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: foodnet.cz , Autor: Eliška Křížová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 16:01 , RU / měsíc: 3 103 ,
RU / den: 193 , AVE: 1 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
8. březen 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá další seminář ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 14:00 do 16:00 na MS TEAMS
a v hlavní budově MPO na adrese Na Františku 32, Praha 1.

Tentokrát na téma finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Ruské federaci a Bělorusku. Jde o akci ze série
exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“. 
Pokud máte zájem se akce účastnit, registrujte se prosím e-mailové adrese . Nezapomeňte uvést, jestli se budete akce účastnit
fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. 
Vystupující: 
Vilém Semerák, vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI 
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP 
Karel Bureš, partner, CORPIN 
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) 
Záznam z předchozího semináře je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=xiaC22UWTtI 
Zdroj: MPO ČR 
Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zve-na-seminar-k-financnim-a-makroekonomickem-
aspektum-sankcnich-rezimu-vuci-rusku-a-belorusku--266256/ 

Ruští influenceři čelí nenávisti. Kvůli názorům, ale i pouhé národnosti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 16:31 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Život v Česku, Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko ,
GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Mladí ruští influenceři žijící v Česku čelí kvůli válce na Ukrajině nenávisti a výhružkám. „Vzhledem k šokovému stavu české
společnosti se dala taková reakce veřejnosti očekávat,“ říká Tereza Klábíková Rábová z Univerzity Karlovy.

Anastasija Kuzněcova je s 488 tisíci sledujících na platformě TikTok jednou z nejvlivnějších influencerek v Česku. Její vyjádření
k válce na Ukrajině vzbudilo velkou reakci i u lidí, kteří její tvorbu předtím nesledovali. „Ukrajinský stát je plně ovládán
americkými poradci, NATO má základny všemožně kolem Ruska. Proto se Rusko musí bránit, jelikož nemá žádné vojenské
základny,“ napsala po vyhlášení vojenské invaze na Ukrajinu. „Nemůžete mi teď napsat, že jsem Ruska, a proto zastávám
Rusko,“ reagovala Anastasija na negativní odezvu. „Jenom píšu svůj názor,“ dodala. 
Po výhružných zprávách a komentářích svůj účet smazala a na dotazy Seznam Zpráv, jak celý problém vnímá, nereaguje. 
Nejde ovšem ani zdaleka o jednotlivost. Válka na Ukrajině obecně přitahuje velkou pozornost k Rusům žijícím Česku. Mezi nimi
jsou právě i influenceři – mladí lidé, kteří sdílí velkou část svého života na sociálních sítích. Komentáře pod jejich příspěvky
jsou nyní plné nenávisti a výhružek. 
„Vzhledem ke stále šokovému stavu české společnosti a kolektivní sdílené podpoře Ukrajiny se dala taková reakce veřejnosti
očekávat,“ říká odbornice na marketing Tereza Klábíková Rábová z Fakulty  sociálních  věd  UK . „Navíc české úřady daly
jasně najevo, že podpora a šíření prokremelských stanovisek může být posuzováno jako trestný čin,“ dodává. 
Není fér do toho zatahovat dětiVova je ruský parkourista a freerunner, který žije v Česku od roku 2014. Kromě sportování také
natáčí videa na YouTube, kde ho sleduje přes 113 tisíc lidí. Většina z nich jsou děti a dospívající do 18 let. Na rozdíl od
Anastasije si k momentální situaci drží neutrální postoj, k politice Ruska se vyjadřovat nechce. „Nejsem politik. Ale propaganda
je vidět na obou stranách,“ míní. 
Vnímá ovšem jako problém chování lidí vůči Rusům v Česku. Rozhodl se uspořádat sportovní akci v Ústí nad Labem a v jejím
rámci podpořit ruské děti, které jsou pro svůj původ diskriminované. Polovina z výtěžku jde městu na pomoc válečným
uprchlíkům. „Ty děti často ani politice nerozumí, nemůžou za rozhodnutí dospělých. Není fér je do toho zatahovat,“ dodává
Vova. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se, jak pomoci Ukrajině nebo na manuál pro
Ukrajince, kam se obrátit o pomoc. 
Pomalý postup ruské armády Ukrajinou: VÁLKA V MAPÁCHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: PROČ
UKRAJINAPřekročit řeku bez mostu. A rychle dál: FOTKY Z ÚTĚKŮ Z IRPINĚ Kameraman natočil výbuch rakety uprostřed
města: VIDEOSlova, jimiž rozpoutal bezprecedentní válku: CELÝ PROJEV PUTINAUkázka, jak pracuje ruská propaganda: CO
PÍŠÍ V RUSKUJaké sankce budou drtit Rusko a Bělorusko: SANKCE PŘEHLEDNĚCo bude s ruskou a českou ekonomikou:
DOPADY SANKCÍVolodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová republika / Doněcká lidová
republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 / SWIFT 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
Youtuber Kiril Kokorev má předky z Běloruska. S negativní odezvou se nesetkal, svou platformu k vyjádření politických názorů
nevyužívá. „Každý den se bavím s lidmi z Ukrajiny. Všichni ví, že jsem z Běloruska a nikdo mi zatím nic neřekl.“ 
Podle odbornice Terezy Klábíkové Rábové nemá smysl reagovat na nenávistné komentáře útočící na národnost Rusů nebo
Bělorusů. Důležitější je, aby si influenceři byli vědomi svého dosahu. Díky němu mohou pomoci snížit pnutí ve společnosti.
„Pokud má influencer významnější množství sledujících, měl by ke sdílení obsahu přistupovat zodpovědně. To platí ještě více
ve světle ruské agrese směrem k Ukrajině,“ říká. 

Západní svět zaspal válku s ruskou propagandou. Už roky tiše pracuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: technet.iDNES.cz , Autor: Aleš Vašíček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 18:44 , Celková
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návštěvnost: 73 180 , RU / měsíc: 905 073 , RU / den: 79 947 , Rubrika: Vojenství , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,89 , Návštěvy za měsíc:
74 100 000
Válka na Ukrajině je v mnoha ohledech novým fenoménem. Pokud jsme o válce v Perském zálivu mluvili jako o první válce v
přímém přenosu, nyní je to válka na sociálních sítích. Co je však mnohem důležitější, tato válka je také válkou informační. Má
své kořeny v dezinformacích a propagandě, která tiše bujela řadu let, říká expertka Denisa Hejlová.

Když jsem si domlouval rozhovor s Denisou Hejlovou, která se na Karlově univerzitě zabývá strategickou komunikací a
propagandou, doporučila mi seznam literatury. Zajásal jsem, když jsem většinu titulů sehnal hned v první pobočce městské
knihovny, a to v několika exemplářích. Až později mě zamrazilo. Roky jsme měli na dosah texty, které před současnou situací
varovaly.

Jeden z doporučených autorů byl Peter Pomerantsev. Tento kyjevský rodák, syn politických uprchlíků, vyrostl v Londýně a po
studiu na univerzitě pracoval deset let v moskevském televizním průmyslu. V roce 2014 (tedy v době anexe Krymu) vydal knihu
Nic není pravda a všechno je možné, která podává opravdu netradiční pohled na současné Rusko, a hlavně na okolnosti, které
je po rozpadu Sovětského svazu utvářely.

Zaměřuje se především na příchod „politických technologů“, kteří pomocí upraveného mediálního obsahu dopomohli k vítězství
už prezidentu Borisi Jelcinovi. A mělo být hůř. „Když se prezident (Putin – pozn. red.) dostal k moci, první, co udělal, bylo, že
ovládl televizi. Prostřednictvím televize Kreml rozhodoval, které politiky ‚povolí‘ jako loutkovou opozici a jaké budou dějiny,
obavy a vědomí země. A nový Kreml nikdy neudělal tu chybu, kterou udělal starý Sovětský svaz. Nedopustil, aby televize byla
nudná,“ píše v knize Pomerantsev.

Čečenci se zmocňují divadla divadla v Moskvě. Záběr pochází z technické kamery v budově.

Přelomovým okamžikem se podle něj stal zásah proti čečenským teroristům v divadle Dubrovka (divadelní show Nord Ost) v
říjnu 2002. „Po obléhání divadla po této teroristické reality show, při níž celá země viděla svou vlastní chorobu v přímém
přenosu (...), se televize v Rusku změnila. Už v ní nemělo být nic, co by nebylo předem připravené, schválené, domyšlené do
důsledků. Konflikt na Kavkaze zmizel z obrazovek a vrátil se, až když prezident oznamoval, že válka skončila, že se investují
miliardy, že všechno jde výborně, že v Čečensku probíhá poválečná rekonstrukce…“

Šrouby ruské propagandy se začaly utahovat. Obraz Kremlu pomáhají utvářet odborníci na PR jako Vladislav Surkov. Veškeré
formy opozice – od té politické až po umělce – mají být zcela pod kontrolou. Pomerantsev to popisuje následovně:

„Genialita tohoto nového typu autoritářství spočívá v tom, že místo 

Vladimir Putin se svým poradcem a hlavním ideologem Kremlu Vladislavem Surkovem.

utlačování opozice po způsobu předchůdců z dvacátého století se nasouká dovnitř všech ideologií a hnutí, která zneužívá do
bodu absurdity. (…) Záměrem Kremlu je vlastnit všechny formy politického diskurzu, aby se vně jeho zdí nemohlo rozvinout
žádné nezávislé hnutí. Jeho Moskva může působit ráno jako oligarchie, odpoledne jako demokracie, při večeři jako monarchie
a na noc jako totalitní stát.“

Současně neustále v Kremlu rezonuje pocit prohry, který přinesl rozpad Sovětského svazu, a především pomyslné vítězství
Západu ve studené válce. I to se však mělo změnit.

„Od války v Iráku hodně lidí pojalo skepsi vůči kvalitám Západu. A pokud si uchovávali jakékoli představy o jeho nadřazenosti,
otřásla jimi finanční krize. Všechna slova, jimiž bylo vybojováno vítězství ve studené válce – svoboda, demokracie –, jako by
otekla, zmutovala, změnila význam. Takže se stala zbytnými.“ 

Pomerantsev popisuje odliv politických žurnalistů do redakcí televizní zábavy, do lifestylových časopisů, kde neexistuje
zpravodajství, čímž se vyhýbají vytváření propagandy. Mlčení většině vyhovuje. Mezitím Kreml soustavně buduje svoji pravdu.
Pravdu o Západu, který škodí Rusku, o NATO, které ho ohrožuje vojensky. Pomerantsev píše svoji knihu v době anexe Krymu
v roce 2014, jeho slova jsou však překvapivě platná i pro současnost.

„Když jdete a zjistíte od přátel, z tiskových agentur, od kohokoli, kdo není Ostankino (moskevské televizní centrum, kde vzniká
kremelská propaganda – pozn. red.), jestli se opravdu fašisté zmocňují Ukrajiny nebo jestli tam křižují děti, zjistíte, že to
všechno vůbec není pravda a ženy, které tvrdily, že to všechno viděly, jsou ve skutečnosti najaté statistky oblečené jako ‚očití
svědkové‘. Hranice mezi fakty a fikcí se v Ostankinu stala zcela irelevantní,“ píše Pomerantsev.

„Ale i když víte, že celé zdůvodnění prezidentovy války je vymyšlené, i když vám dochází, že skutečným účelem je vytvořit
příběh, v němž je prezident stále všemocný (...), ty lži se opakují tak často, že se po čase přistihnete, jak přikyvujete, protože je
těžké akceptovat myšlenku, že lžou tolik a tak nestoudně. Na určité úrovni máte pocit, že když Ostankino může tolik lhát a
projde mu to, neznamená to, že mají skutečnou moc, moc definovat, co je pravda a co není?“

Portréty Dmitrije Medvěva (vpravo) a Vladimira Putinana předvolebním plakátu v Krasnodaru (24. listopadu 2011)
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Nahlédl jsem do světa, který mi v jednadvacátém století přišel opravdu šílený. Představa, že někdo dokáže „pomocí fúze reality
TV a autoritářství“ ovládnout stočtyřicetimilionový národ, je děsivá hlavně proto, že nám naznačuje, jak moc jsme něco
podcenili. Po prostudování dalších krajně znepokojivých zdrojů jsem se obrátil na Denisu Hejlovou se svými dotazy.Doc. PhDr.
Denisa Hejlová, Ph.D.

Denisa Hejlová je docentka a konzultantka v oboru komunikace. Již přes deset let vede katedru Marketingové komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde vybudovala nový magisterský obor Strategická
komunikace. Specializuje se na politickou a vládní komunikaci, propagandu a public relations. 

Když jsem se připravoval na náš rozhovor, získal jsem v určitou chvíli strašný pocit, že Evropa a možná celý Západ zaspaly. Je
tento pocit správný?

Ano, určitě. Evropa totálně zaspala v boji proti ruské propagandě, která působí ve svém zahraničním prostoru už léta.
Evropská unie má odbor East StratCom, který se věnuje obraně proti ruským dezinformacím. Tento odbor ale pracoval a
pracuje velmi špatně, nedosáhl téměř ničeho, neměl žádné efektivní postupy, jak bojovat proti dezinformacím, protože nikdo z
evropských politických představitelů nebral dezinformace vážně. Nikdo si nechtěl přiznat, že jsou cílenou zbraní, že je to otázka
bezpečnostní politiky státu.

Jsou dnes dezinformace mocnější zbraní, než tomu bylo v minulosti?

Propaganda je vždycky jednou z nejdůležitějších součástí války a je minimálně stejně důležitá jako fyzická obrana. Když si
vezmeme, jak velké finanční prostředky se investují do zbraní, střel, letounů a jak málo peněz se vydává na komunikaci, tak je
to alarmující. Jediné, co Česká republika financuje aspoň trochu dobře, je kybernetická bezpečnost.

Na internetu jsem viděl několik anket, kde ruští občané odpovídali na to, co si o válce na Ukrajině myslí. Existuje něco, co by
jejich názor změnilo? Kam sahají kořeny vytváření jejich názorů?

Otázka působení propagandy na ruské obyvatele je strašně složitá, protože my nevíme, co si tam myslí. Nemáme nezávislé
výzkumy z Ruska, všechny jsou zmanipulované. I když je provádí trochu nezávislejší institut, tak nevíme, zda ti lidé nelžou, zda
nehrají takovou hru. Mluvíme o tzv. spirále mlčení. Jde o sociologický koncept, kdy většina lidí nechce veřejně říkat svůj názor,
který by byl v rozporu s tím, co si myslí ostatní nebo za co by mohli být perzekvováni. Vidíme, že dnes už ruská vláda přijala
nástroje na potírání svobody slova. Řekla, že ten, kdo projevuje veřejně jiný názor než oficiální, může být postižený, dostane
pokutu nebo bude poslán do vězení. A to až na patnáct let, což v ruském vězení sotvakdo přežije ve zdraví.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje fotografům během rozhovoru s agenturou Reuters. (1. března 2022)

Když se podíváme na komunikaci ruské a ukrajinské strany, kdo dělá jaké chyby a naopak dobré kroky?

Zaměřím se na otázku komunikačních technologií. Z jejich pohledu vidíme, že ruská strana je silná ve státem placených
médiích, takže má pod kontrolou všechny své kanály, ať už je to Russia Today nebo Sputnik.com a podobně, své tradiční
nástroje. Nebo také „užitečné idioty“, kteří mohou být placení nebo to dělat zdarma. Někteří z nich – například prezident Zeman
– v poslední době obrátili kabáty. Pod kontrolou ale nemá takové to autentické komunikování na sociálních médiích, v čemž
ruskou stranu výrazně předstihla Ukrajina. Rusko se uchyluje k tvrdým mocenským krokům, kdy nařizuje tvrdou propagandu a
tvrdou cenzuru a brutální postihy za projevení jakéhokoli názoru, který není v souladu s oficiální politikou. Ukrajina má úplně
jiný přístup, a to defenzivní strategickou komunikaci, ale můžeme klidně říkat i kontrapropagandu, jejímž cílem je podpořit
morálku vlastních lidí, Ukrajinců, získat zahraniční partnery ze Západu a demoralizovat ruskou stranu, tedy vojáky.

Také se snaží dostat k ruskému obyvatelstvu, které má zprávy jen z té své propagandy, pravdu o tom, co se děje. Postupují
úplně jinak. Například když zajmou vojáka, tak natočí, jak mu dávají jídlo a pití, a řeknou mu, ať zavolá domů rodičům a řekne
jim, kde je. Z tohoto oni udělají zprávu a pustí to do médií velmi autenticky, rychle a jednoduše. A tyto příběhy, které odpovídají
dobrem na agresi, jsou velmi silné a vytvářejí pozitivní image Ukrajiny. Ukrajinci excelujíi ve využívání sociálních médií nejen k
šíření vlastních zpráv globální veřejnosti, ale také v přímé komunikaci se zahraničními politiky a byznysmeny. Viděli jsme
komunikaci mezi ukrajinským ministrem pro digitalizaci a Elonem Muskem, kdy říkal, ať jim tam pošlou internet. On jim poslal
Starlink. Řekli, že jim to nefunguje a bere to moc energie. Elon Musk předělal software, aby to bralo méně energie a dalo se to
napájet z autobaterie. Fantastická věc. Je to první případ využití sociálních médií ve válečném konfliktu, který nyní zažíváme. A
je to velká změna.

Lze tedy pozorovat nový fenomén „války na sociálních sítích“? Je srovnatelný třeba s válkou v Perském zálivu, která je
považovaná za první „válku v přímém přenosu“?

Absolutně. Je to nový fenomén. Když byla předtím válka v Iráku, tak jsme viděli jen záběry, které pořídili novináři CNN, kteří byli
v těch vojenských posádkách. Všechno bylo silně kontrolované, zejména obraz. Dnes ukrajinská strana podporuje to, že ten
obraz může vytvářet každý Ukrajinec. Natočit sebe a rodinu v krytu a říct, že se mají hrozně a bojí se. A ukázat to světu. Tyto
jednotlivé příběhy civilistů jsou mnohem silnější než státem řízená, rigidní ruská propaganda.

Lidé se schovávají ve sklepě domku nacházejícího se poblíž Kyjeva. (2. března 2022)

Jak byste popsala hlavní cíle ruské propagandy v současném konfliktu na Ukrajině?

Ze strany Ruska jde o vytvoření příběhu, že na to Rusové mají právo a je to jejich národní sebeurčení a morální povinnost. Ze
strany Ukrajiny jde o to jednoznačně říct, že jsou v tom nevinně, že budou bránit svou zem a svobodu, své děti.

Rusové se snaží říct, že si to Ukrajina zavinila sama. Ale z reakcí západních států a řady firem vidíme, že ruský příběh na
Západě nikdo nekoupil. Ukrajinci v tomto zvítězili. Dneska se i britská královna, která se obvykle k politické situaci nevyjadřuje,
oblékla do ukrajinských barev. Symbolika je dnes extrémně důležitá. Nejsem odborník na mezinárodní vztahy a válečné
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konflikty, ale nevybavuji si takhle sjednocenou opozici proti Rusku.

Jak by se daly popsat dlouhodobé cíle propagandy Kremlu?

Cílem informačních operací Ruska, které u nás a jinde na Západě probíhají řadu let, bylo vytvořit názor, že západní civilizace je
rozpolcená a roztříštěná, zmítá jí řada vnitřních konfliktů. Napadnout důvěru občanů v jejich stát a demokracii. Rusové se tedy
soustředili na to, aby posilovali různé typy konfliktů a konfliktních témat. U nás konkrétně vidíme, že třeba posilovali názory
rozdělující společnost. Zjednodušeně řečeno, cílem ruské propagandy bylo, aby se lidé začali mezi sebou hádat a přestali
věnovat pozornost jiným problémům – expanzivní politice a útokům Ruska. Ty na Ukrajině nejsou první. Objevily se předtím
třeba v Gruzii nebo Kazachstánu.

Uvědomme si, jak tiše proběhly protesty v Kazachstánu před pár měsíci. Svět na to zapomněl, nebrali jsme to vážně. Mladí lidé
byli po pandemii znechuceni politikou a odmítali sledovat politické zprávy. To je velmi nebezpečné, protože lidé musí sledovat
politické zprávy, i když jim to je nepříjemné, přijde jim to složité. Ale politika ovlivňuje jejich život a vyškrtnout ji z něj je škodlivé.

Co se proti takové propagandě dá dělat?

Je třeba říct, že boj proti té propagandě měl začít mnohem dřív. V tomto jsme jako republika selhali. Některé instituce –
například Bezpečnostní informační služba – na to upozorňovaly dlouhodobě a političtí představitelé si to mohli uvědomit lépe a
věnovat tomu větší pozornost. Zodpovědnost padá na ně.

Co můžeme dělat teď, je uvědomit si, že cílem ruské propagandy není jen říkat, že vítězí, ale šířit i mnoho dalších nesmyslů.
Například že finanční pomoc neziskovkám nemá smysl, protože se to rozkrade, Ukrajinci si ty vesnice podpálili sami, Ukrajinci
šíří lži… Často také říká lži typu, že Zelenskyj je narkoman. Hodně škodlivým a nepříjemným nesmyslem je, že jde o válku USA
proti Rusku. Tomu věří hodně lidí. Je to další z příběhů, které šíří ruská propaganda.

Myslíte, že se po letech masáže propagandou Kremlu někdy podaří změnit názory ruských občanů?

To je hrozně těžká otázka. My nevíme, kolik z nich si to myslí, můžeme jen říct, že i velké technologické firmy v tomto selhaly,
zejména Google. Ten neudělal vůbec nic, jen poskytl dva miliony dolarů na serverech na podporu Ukrajiny, což je opravdu
výsměch. Také aktivně bojoval pro ruskou propagandu, když smazal autentické komentáře lidí, kteří chtěli upozornit na hrůzy
války na Ukrajině. Oni úspěšně bojkotovali snahu obyčejných lidí pomoci Rusům prozřít, ukázat jim, co se děje ve světě, kde
jsou jejich děti.

Technická pomoc ze strany Googlu a společnosti Meta (kam patří mimo jiné Instagram, Facebook a WhatsApp – pozn. red.) je
naprosto nedostatečná, soustředily se jen na označování některých příspěvků upozorněním na to, že to nemusí být ověřený
fakt. Omezily málo aktivit, jen reklamu, zabanovaly pár stránek. Také jsme neviděli vystoupení jejich představitelů, ředitelů a
podobně.

Zabrousil bych ještě trochu do historie. Ve své knize Public relations z roku 2015 popisujete vývoj propagandy od prapočátků v
sedmnáctém století přes rozmach v období první světové války až do současnosti. Můžeme se dočíst o plakátech, letácích
shazovaných ze vzduchu, rozhlasovém a televizním vysílání apod. Nalézáte nějaké historické paralely se současnou situací na
Ukrajině?

Paralel je tam víc. O čem se tu teď bavíme, je opravdu válečná propaganda. A ta je amplifikovaná. To znamená, že v co
nejkratším čase se snažíte rozšířit sdělení pomocí všech možných kanálů, které jsou k dispozici. Musíte použít všechno, co jde.
A Ukrajinci toto dělají lépe. Ukrajinská komunita je také důvěryhodnější a autentická. Máte pocit, že tam s nimi jste.

Z technologií, které je zajímavé zmínit, tak základní komunikační prostředek je teď určitě mobilní telefon. Je to naprostý základ,
malá televize. Každý zvládne vytvořit zprávu a poslat ji do světa. Může komunikovat se všemi. Také to vidíme, že se pomoc
soustředí na powerbanky, aby mobilní telefony zůstávaly zapnuté. Je to také velmi výrazná psychologická pomoc pro lidi.
Můžou si zavolat a mluvit spolu. Proto je pro ně deprimující, když jsou v krytu, kde není signál. Nebo se bojí volat nebo jim
dojde baterka. Kvůli tomu je mobil dnes tak důležitý. I pro uprchlíky, jejich kontakt s rodinou, rodiči. Viděli jsme strašlivé záběry,
kdy rodiče odevzdávají děti do vlaků a říkají, ať je odvezou pryč. A vůbec neví, kam pojedou. Tam když se ztratí telefon, tak je
konec. To je technologická věc číslo jedna. Pak vidíme, že se dnes vynalézají nové prostředky, jak internet zprostředkovat, viz
Starlink. Každá válka akceleruje vývoj nejen ve vojenských, ale i komunikačních technologiích. Takže já jsem zvědavá, co přijde
příště.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu. Uvedl, že zůstává v Kyjevě ve své pracovně v Bankově ulici. (7.
března 2022)

Myslíte, že odvětví, kterým se na akademické půdě zabýváte, kterým je strategická komunikace a propaganda, bude v
souvislosti s válkou na Ukrajině ze strany státu věnovaná větší pozornost?

Přála bych si to.

Foto:
Ruský prezident Vladimir Putin přednesl tradiční poselství o stavu země (16. ledna 2020)
Reuters

FotoGallery:
Pohled na Rudé náměstí a Kreml ve večerní mlze (12. prosince 2021)
Alexander Zemlianichenko, AP
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Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Mezi ty, kteří Putina nechtěli zpátky v Kremlu, patří i punkerky z Pussy Riot. Za svoji exhibici v únoru 2012 v moskevské
Katedrále Krista Spasitele s písní „Bohorodičko, vyžeň Putina“ si o půl roku později Marija Aljochinová a Naděžda
Tolokonnikovová vyslechly dvouletý trest.Jekatěrina Samucevičová dostala podmíněný trest.
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

"Koncert" dívčí punkové skupiny Pussy Riot na Rudém náměstí v Moskvě (20. ledna 2012).
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Desetitisíce ruských věřících se modlí před Katedrálou Krista Spasitele na podporu ortodoxní církve v boji proti punkové kapele
Pussy Riot.
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. Doprovázel ho ministr obrany Sergej Šogu. (26. září 2021)
Reuters

Před budovou moskevského soudu se shromáždilo několik podporovatelů Pussy Riot.
AP

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin přednesl tradiční poselství o stavu země (16. ledna 2020)
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Kreml zveřejnil fotografie z dovolené prezidenta Vladimira Putina, během samoizolace po kontaktu s nakaženým koronavirem
strávil několik dní v přírodě na Sibiři. (26. září 2021)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin předsedá schůzce o ekonomických otázkách v Moskvě v Rusku. (28. února 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin při projevu, ve kterém oznámil zahájení vojenské operace na Ukrajině.(24. února 2022).
Reuters

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., vedoucí katedry marketingová komunikace a public relations, garantka oboru strategická
komunikace, Univerzita Karlova, Fakulta  sociálních  věd
FSV-UK

Čečenci se zmocňují divadla - Čečenští teroristé se zmocňují divadla v Moskvě. Záběr pochází z technické kamery v budově.
Reuters
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Vladimir Putin se svým poradcem a hlavním ideologem Kremlu Vladislavem Surkovem.
Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin přednáší poselství o stavu země. (15. ledna 2020)
Reuters

Portréty Dmitrije Medvěva (vpravo) a Vladimira Putinana předvolebním plakátu v Krasnodaru (24. listopadu 2011)
Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje fotografům během rozhovoru s agenturou Reuters. (1. března 2022)
Reuters

Lidé se schovávají ve sklepě domku nacházejícího se poblíž Kyjeva. (2. března 2022)
AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu. Uvedl, že zůstává v Kyjevě ve své pracovně na Bankově ulici. (7.
března 2022)
Reuters

Ptát se teď „A co Češi?“ je populistické a nesolidární, říká socioložka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Terezie Wasserbauerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 20:34 ,
Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 ,
Návštěvy za měsíc: 82 400 000
Podpora Česka vůči Ukrajině a jejím občanům, kteří se ocitli ve válce, je nyní nebývale veliká. S nárůstem cen pohonných hmot
a zdražováním energií se však začínají objevovat hlasy „a co čeští občané“. „Politici by měli říkat, že je v pořádku, že to bude
něco stát, když bojujeme za jednu z našich klíčových evropských hodnot. Nebude to zadarmo,“ míní socioložka Institutu
sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Marie Jelínková.

Podle několika průzkumů veřejného mínění je většina české společnosti s reakcí vlády na situaci na Ukrajině spokojená. S
prudkým nárůstem cen pohonných hmot a zdražováním energií se však na sociálních sítích začaly množit komentáře kritizující
vládu Petra Fialy, že Ukrajině se pomáhá, ale pro české občany v tomto ohledu nic nedělá.

Jeden za všechny. „Jako vláda České republiky by pro Vás měla být Česká republika vždy na 1. místě. Nejdříve se postarejte o
vlastní občany a pak se starejte o ostatní,“ napsala premiérovi na Twitteru ve čtvrtek Sarah Houfková. Kritické komentáře a
příspěvky mají všechny podobné vyznění.

„Myslím si, že teď otázka‚ale co čeští občané‘ je velmi populistické a nebezpečné vyjádření. Solidarita je součástí našich hodnot
a solidární chování s sebou samozřejmě nese i nějaké náklady,“ reagovala socioložka Institutu sociologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Marie Jelínková.

„Politici by měli dle mého říkat, že je v pořádku, že to bude něco stát, když bojujeme za jednu z našich klíčových evropských
hodnot. Nebude to zadarmo. Když někdo přijde s tím sobeckým znejisťováním‚a co my‘, tak může vůli pomáhat zásadním
způsobem narušit,“ míní Jelínková.Vláda na tahu: může ovlivnit veřejnou podporu

Jestli se nyní velmi pozitivní mínění české společnosti o podpoře Ukrajiny, potažmo ukrajinských uprchlíků, časem zhorší, bude
podle oslovených odborníků záležet na více okolnostech - krocích vlády, postoji opozice, počtu příchozích uprchlíků, jak bude
vypadat začleňováni do české společnosti i jak se bude válka dále vyvíjet.

„Hrozí, že se lidé začnou bát poklesu mezd, konkurence na pracovním trhu a ekonomického dopadu. Zvlášť pokud se to spojí s
ekonomickou krizí okolo energií,“ předpověděl minulý týden ve středu v rozhovoru pro iDNES.cz sociolog Daniel Prokop z
agentury PAQ Research.

„Pokud bude situace na Ukrajině dál eskalovat, bude bezvýhradná podpora trvat déle,“ domnívá se sociolog a ředitel
výzkumného ústavu STEM Martin Buchtík. „Bude důležité, jaké konkrétní kroky nyní vláda udělá či neudělá pro domácnosti s
nízkými a středními příjmy v souvislosti s energetickou krizí. Podle toho může ztratit podporu rychleji, nebo naopak předejít
problémům,“ dodal.

Stejně tak důležitý podle něj bude i postoj opozičních stran, zejména hnutí ANO, které skončilo v parlamentních volbách těsně
druhé. „Pokud bude opozice říkat, že pro nás uprchlíci z Ukrajiny představují nějaké riziko, pravděpodobně dynamicky posunou
názor veřejnosti,“ míní Buchtík.Vaše hodnoty neovlivňuje, kolik platíte za plyn
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Psycholog Dalibor Špok očekává, že bude vývoj situace stejný jako během pandemie covidu-19. „Dočkáme se úplně stejných
nechutností jako během pandemie covidu, stejných primitivních názorů a někteří jedinci se budou chtít zviditelnit,“ myslí si
psycholog.

„Už se začínáme setkávat s projevy toho, že se lidé po reakci na emoce šoku a strachu pomalu vracejí ke svému hodnotovému
žebříčku a dlouhodobému přesvědčení. Není to tak, že by bohatší lidé pomáhali více než chudší, je to o našich nastavených
hodnotách a ty neovlivňuje to, jestli dlužíme za plyn,“ tvrdí Špok.

Pokud však někdo dlouhodobě věřil Rusku a odmítal uprchlíky, je podle psychologa velice pravděpodobné, že se ke svým
dlouhodobým postojům časem vrátí, i když jsou nyní v rozporu s jeho emocemi.

I sociolog Buchtík očekává, že se budou lidé postupně přiklánět k názorům těch, kterým dlouhodobě věří. „Tato situace je do
značné míry výjimečná, protože všechna naše pozornost je upřena na Putinovu agresi. To se samozřejmě změní,“
předpokládá.

„Přítomnost migrantů byla v minulosti v Česku spíše tolerovaná než vítaná. Česká praxe byla vysoce restriktivní i vůči
imigrantům ze Sýrie, Iráku či Afghánistánu, tedy také válkou postižených zemí,“ připomněl odborník na migraci Robert Stojanov
působící na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Kvůli situaci na Ukrajině se ale česká azylová a
migrační politika změnila, stejně jako nahlížení veřejnosti na uprchlíky. 

Podle socioložky Jelínkové je situace jiná, jelikož má česká společnost na Ukrajince i dost osobních vazeb, národy jsou si
vzájemně blízké. Stojanov zase podotkl, že ke změně vnímání migrace přispěly ukrajinské ženy a děti, které tvoří drtivou většinu
příchozích z Ukrajiny. Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí řekl, že více než polovina ukrajinských uprchlíků v Česku jsou děti a
čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Foto:
Do zřízeného centra přicházejí stále další uprchlíci, kteří odcházejí z Ukrajiny kvůli aktuální válečné situaci. (6. března 2022)
ČTK

FotoGallery:
Uprchlíci z Ukrajiny jsou přijímáni v Kongresovém centru v Praze. (4. března 2022)
Jakub Stadler, MAFRA
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Jakub Stadler, MAFRA

Uprchlíci z Ukrajiny jsou přijímáni v Kongresovém centru v Praze. (4. března 2022)
Jakub Stadler, MAFRA

Hlad po informacích. Uprchlíci v Kongresovém centru byli vděčni za každou radu.
JMK

Na brněnském výstavišti vzniklo asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. Za první den odbavilo více než tisíc lidí. (3.3.2022)
Policie ČR

Obrovský zájem. Centrum pro uprchlíky na výstavišti v Brně čelí velkému zájmu příchozích. 
Policie ČR

Asistenční centrum na brněnském výstavišti hlásí čekací dobu asi den a půl. Kapacity jsou podle mluvčí kraje zcela zaplněné.
Diana Mojsevič

Do zřízeného centra přicházejí stále další uprchlíci, kteří odcházejí z Ukrajiny kvůli aktuální válečné situaci. (6. března 2022)
ČTK

Na brněnském výstavišti vzniklo asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. Za první den odbavilo více než tisíc lidí. (3.3.2022)
Policie ČR

Asistenční centrum na brněnském výstavišti hlásí čekací dobu asi den a půl. Kapacity jsou podle mluvčí kraje zcela zaplněné.
Diana Mojsevič

Ukrajinští uprchlíci čekají v dlouhé frontě před plzeňským centrem pomoci Ukrajině, který se nachází v bývalém Prioru. (6. 3.
2022)
Petr Eret, MAFRA

Ukrajinští uprchlíci čekají na vyřízení vstupních formalit před centrem pro pomoc Ukrajině v Plzni. Na snímku je rodina ze
západní Ukrajiny. (2. 3. 2022)
Petr Eret, MAFRA
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2022)
Petr Eret, MAFRA

Ukrajinští uprchlíci čekají na vyřízení vstupních formalit před budovou pracoviště odboru azylové a migrační politiky
ministerstva vnitra v Plzni.
Petr Eret, MAFRA

Ukrajinští uprchlíci čekají na vyřízení vstupních formalit před budovou pracoviště ministerstva vnitra odboru azylové a migrační
politiky v Plzni. (2. 3. 2022)
Petr Eret, MAFRA

Ukrajinští uprchlíci čekají na vyřízení vstupních formalit před budovou pracoviště ministerstva vnitra odboru azylové a migrační
politiky v Plzni. (2. 3. 2022)
Petr Eret, MAFRA
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Válka v souvislostech
TV , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 21:38 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Pořad: 19:25 Večerní zprávy , AVE: 123 250,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Alexandr KOMARNICKÝ, moderátor 
Největší hrozbou pro celý svět je případné odpálení jaderné bomby. Podle expertů chce Rusko Západ jen zastrašit. Na Ukrajinu
ale přivezli Rusové tzv. termobarické rakety. Použít tyto plošně ničící zbraně ale proti civilistům zakazuje ženevská úmluva.

Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
S experty rozebereme strategii Ruska, možnosti běžných Rusů zastavit válku nebo také příčiny silné obranyschopnosti Ukrajiny.
To vše v nové sérii reportáží nazvané Válka v souvislostech.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Ruská invaze na Ukrajinu není tak úspěšná, jak Putin očekával. Naopak reakce Západu je podle ruského prezidenta
nezaslouženě agresivní. Proto na konci února vyslal světu vzkaz, když nařídil uvést ruské jaderné zbraně do pohotovosti.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Proto přikazuji ministru obrany a náčelníkovi generálního štábu, aby uvedli síly (jaderného) odstrašování ruské armády do
zvláštního režimu bojové pohotovosti.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Podle bezpečnostního experta Michala Smetany se tak Evropa dostala nejblíž k použití jaderných zbraní od konce druhé
světové války. Přesto podle něj není důvod k panice. Jaderné hlavice mají svět hlavně zastrašit.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, FSV  UK  
Pro Vladimira Putina, pokud ten konflikt zůstane omezený na Ukrajinu, tak vlastně nedává vyloženě strategický smysl ty zbraně
použít, je pro něj mnohem výhodnější s těmi zbraněmi pracovat jako s variantou, díky které se mu daří vlastně obecně
odstrašovat nějaké možné větší vojenské zapojení Západu do toho konfliktu.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Jaderných zbraní je ale několik typů. Podle Smetany by mohl Putin provést třeba jen menší demonstrativní explozi nad
oceánem. Stejně jako jaderné zbraně svět odsuzuje i plošně ničící, tzv. termobarické zbraně. Jestli je Rusové na Ukrajině
použili, zatím není jasné. Přivezli si je ale s sebou.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, FSV  UK  
Pokud se nepletu, tak ty ruské termobarické zbraně mají výbušnou sílu něco kolem 40 tun trinitrotoluenu a ty malé, v
uvozovkách ty nejmenší, jaderné zbraně v ruském arzenálu, ty taktické, o kterých se často mluví, tak mají 10 000 tun
trinitrotoluenu, takže to je řádově někde jinde.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Velké jaderné bomby, které jsou právě na příkaz Putina připravené k rychlému operativnímu použití, mají sílu ještě zhruba 80 ×
větší. Politické dopady výbuchu by ale byly ještě silnější. Velké hlavice tak mají západní veřejnosti i politikům nahnat hlavně
strach. Jindřich Špaček, televize Seznam.

13. den ruské vojenské agrese na Ukrajině
TV , Datum: 08.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.03.2022 22:11 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 35 875 996,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Martin ČERMÁK, moderátor 
Ruská vojenská agrese proti Ukrajině trvá 13 dní. Před válkou už z Ukrajiny uteklo do okolních států přes 2 000 000 lidí.
Nejméně 2000 civilistů přišlo o život, včetně desítek dětí.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezident Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizní stanici ABC připustil, že chce s Ruskem zahájit dialog a je
ochoten hledat kompromis ohledně statusu Ruskem anektovaného Krymu a separatistických regionů na Donbasu. Naděje na
vstup do NATO už se prý vzdal. Ruská armáda v noci intenzivně bombardovala ukrajinské město Sumy, které leží nedaleko
ruských hranic. Zemřely na 2 desítky lidí, včetně dětí.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Ukrajinský prezident loňské znovu vyzval Západ, aby jeho zemi ve válce podpořil v obraně vzdušného prostoru zavedením
bezletové zóny nad Ukrajinou. NATO to ale stále odmítá.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Východoukrajinské město Sumy. Rusové opět útočí v noci. Intenzivní bombardování cílí přímo na centrum města. Ruské bomby
téměř srovnávají se zemí několik obytných domů, umírají v nich civilisté, včetně dětí. Po nočním pekle přichází alespoň malá
naděje. Rusko údajně akceptovalo dohodnuté příměří vyhlášené pro evakuaci obyvatel. Závěry autobusů označených
červeným křížem, které z města začaly dopoledne opravdu odjíždět, dokazují, že by to mohla být pravda. Příměří vyhlášené pro
evakuaci civilistů mělo platit i v Mariupolu. Tam se ale nedodržuje. Naopak. Přicházejí odtamtud zprávy o apokalypse a
naprostém lidském utrpení.

Ludmila AMELKINOVÁ, obyvatelka Mariupolu 
Nemáme elektřinu, nemáme nic k jídlu, nemáme žádné léky, nemáme vůbec nic.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Uprchnout z Mariupolu se podařilo jen několika desítkám obyvatel ve chvíli, kdy několik hodin fungoval humanitární koridor.
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uprchlice z Mariupolu 
Ostřelovali nás. Můj manžel je mrtvý. Náš dům zničený. Moje dítě zůstalo na druhé straně města. Vůbec nevím, jestli je ještě
naživu.

policista z Mariupolu 
Všechno je tady zaminované, ostřelují cesty vedoucí z města. Jediné bezpečné místo je v podzemí nebo v krytech.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Prezident Ukrajiny Zelenskyj znovu upozornil na akutní potřebu evakuovat civilní obyvatelstvo z míst bojů. Kvůli tomu znovu
vyzval Západ k zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou. Zároveň v rozhovoru pro americkou stanici ABC připustil, že je
připravený vyjednávat s Vladimirem Putinem a chce hledat kompromis ohledně statusu Krymu a separatistických regionů na
Donbasu. Naděje na vstup do NATO už se prý ukrajinský prezident vzdal.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Jsem připraven vést dialog, rozhodně ne kapitulovat. Není to o mně, je to o lidech, kteří mě zvolili. Pokud jde o NATO, tuhle
myšlenku jsem opustil už dávno, poté, co jsme pochopili, že NATO není připraveno Ukrajinu přijmout.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Zelenskyj zároveň řekl, že Vladimir Putin s ním musí začít mluvit a nežít uzavřený v informačním vakuu mimo realitu. Martina
Nášelová, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
My jsme se dnes spojili s ukrajinským novinářem Maksimem Edelem, který žije v Ochtyrce nedaleko města Sumy, ze kterého
podle posledních informací uteklo více než 3,5 tisíce lidí. Podle Edelema Rusové shazovali na civilní obyvatelstvo zakázané
vakuové bomby, které váží až půl tuny. Město po ruském bombardování natočil. Poslechněte si teď jeho slova.

Maksim EDEL, ukrajinský novinář 
Zhruba o půlnoci, když už všichni doma spali, Rusové začali cíleně odstřelovat obytné čtvrti a domy. V Ochtyrce bombardovali
centru města a v Sumách čtvrť, kde zahynulo 21 obyvatel, z toho 2 děti, všechno civilisté. 21 obětí v Sumách je číslo, o kterém
víme teď, protože stále tady ještě pokračují záchranné práce a záchranáři stále hledají v troskách přeživší, takže počet obětí
bude zřejmě ještě vyšší. Co se týká Ochtyrky, tam probíhají záchranné práce, takže počet obětí se upřesňuje. Nicméně
centrum města je naprosto rozbombardované. Nevíme, proč útočí na civilisty, ale v Ochtyrce je naše 91. brigáda. a Rusové se
už několikrát pokusili město dobýt, ale nepodařilo se jim to, a když se jim nepodařil útok pozemními silami, použili taktiku, kterou
použili předtím v Gruzii a v Čečensku, kdy se snaží odpor zlomit cíleným útokem na civilní obyvatelstvo. V Sumách ještě fungují
sirény, ale v Ochtyrce už ne, takže tam se lidé dozvídají o náletu v okamžiku, kdy na ně začnou dopadat první bomby. Jsou to
vakuové bomby, které ženevská konvence zakazuje, 500kilové bomby.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A ve vysílání nyní vítám Jana Šíra z Karlovy univerzity, politologa. Dobrý večer.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Pane doktore, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes odpoledne řekl, že je ochotný hledat kompromis ohledně statusu
Krymu a separatistických regionů na východě země. Jak velký je to podle vás posun?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já si myslím, že se o velký posun jednat určitě nemusí. Zelenskyj zopakoval ukrajinskou pozici v tom smyslu, že Ukrajina je
nadále oddána pokojnému řešení sporů, že je připravená o případných sporných otázkách jednat a že, pokud by Vladimir Putin
hodlal hledat diplomatický exit z té situace, kterou tu svoji ozbrojenou agresi proti Ukrajině vytvořil, že Ukrajina je připravena se
na hledání takového řešení podílet /nesrozumitelné/ způsobem, nicméně ze samotného vyjádření Zelenského nutně podle
mého názoru nevyplývá, že by Ukrajina byla připravena slevit z toho, že by území, která Rusko okupovalo v roce 2014, by
neměla tvořit součást ukrajinského území, to znamená, že by Ukrajina nějakým způsobem rezignovala na suverenitu a územní
celistvost.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A jak konkrétně by podle vás takový kompromis mohl vypadat, aby na něj přistoupilo Rusko i Ukrajina?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak problém je to, že by na ně skutečně musely přistoupit obě strany a zatím Rusko si klade ultimativní požadavky a trvá na
ukrajinském souhlasu s okupací těchto území a quasi-legalizací tohoto protiprávního stavu. Já si myslím, že tento stav
legalizovat ani dost dobře nejde. Nicméně v případě, že by skutečně strany měly zájem tuto otázku řešit konstruktivně na bázi
nějakého kompromisu, tak určitě technicky vzato při troše představivosti a troše kreativity takové řešení možné nalézt je. Mohlo
by se tedy jednat o určitý způsob nebo druh nějakého zvláštního režimu. Tady je potřeba říci, že Krym do té ruské okupace v
roce 2014 byl autonomní, Donbas měl přislíben zvláštní režim v rámci decentralizace uvnitř Ukrajiny v souladu s Minskými
dohodami, než je Rusko tou poslední ofenzívou de facto zrušilo. A pochopitelně je možno uvažovat i o různých formách nějaké
společné zprávy, mezinárodní zprávy, která by byla podpořena v prvé řadě tedy mírovými silami, do kterých by byly zapojeny
složky některých neutrálních zemí, které by byly akceptovatelné oběma stranami, ale jak už jsem řekl, musely by o takové
řešení mít obě dvě strany zájem a zatím tomu nic nenasvědčuje.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Když tedy nasimulujeme situaci, že Ukrajina řekne, že "Krym je ruský, donbaské republiky jsou nezávislé a do NATO nikdy
vstoupíme", skončí tím tedy válka? Bude Putin s tímto spokojený? A poprosím o kratší odpověď.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Domnívám se, že ne. Rozsah těch operací i ta naprostá brutalita, s jakou jsou prováděny, svědčí o tom, že ty plány Vladimira
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Putina sahají daleko dál než je z tvrzení okupace Krymu a Donbasu. A myslím si, že máme co tady do činění skutečně se
snahou podmanit Rusku celou Ukrajinu, zničit její státnost.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Děkujeme za rozhovor a přejeme, pokud možno, klidný zbytek večera.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuju za zavolání.

redaktorka 
Živé vysílání TN Live můžete sledovat nejen na webu TN.cz, ale nově i na videoportálu Voyo. Aktuální informace, rozhovory s
odborníky, záběry přímo z místa dění. Stačí zmáčknout červené tlačítko anebo mít rovnou nainstalovanou aplikaci Voyo na vaší
televizi. Právě tam na vás čeká živé vysílání TN Live. Vysílání plné těch nejaktuálnějších zpráv, které ovlivňují naše životy.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Teď se podíváme na ukrajinská území, která už ruská armáda dobyla nebo o ně stále bojuje.

Martin ČERMÁK, moderátor 
S námi ve studiu je Anežka Pichrtová, která nám řekne podrobnosti.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Ruská armáda se nadále snaží dobýt velká ukrajinská města, a to potom především hlavní město Kyjev, město
Mariupol, Charkov anebo město Sumy, které bylo během dnešní noci i rána pod dosud největší palbou. Na naší mapě máme
červeně vyznačené oblasti, které už se Rusku podařily dobýt. Není to tak úplně pravda, protože Rusové obsadili pouze cesty,
na kterých se teď zdržují. Jak můžete vidět na naší mapě, tak ty cesty vedou právě do těch velkých měst. Například u Kyjeva se
podařilo ruské armádě dostat až téměř do města. Ukrajinská armáda jim ale vzdoruje celkem úspěšně. Město Mariupol je ale v
naprostém obležení ruskou armádou a ve městě tak nastala naprostá humanitární katastrofa kvůli nedostatku jídla, vody, ale i
tepla. Jediné město, přes které se ruské armádě podařilo projít, je pak město Cherson, nedaleko anektovaného poloostrova
Krym. Je to tak jediné velké město s více než čtvrt milionem občanů, které se ruské armádě podařilo zcela dobýt.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Počet zabitých vojáků v rusko-ukrajinském konfliktu je zatím neznámý. Vedení ukrajinské armády ale tvrdí, že Rusové už během
invaze přišli o 11 000 mužů.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A mezi nimi jsou i významní vojenští velitelé s vysokými hodnostmi.

Lucie PIEDOVÁ, redaktorka 
Ukrajinští vojáci včera údajně zabili genmjr. Vitalije Gerasimova, náčelníka štábu a prvního zástupce velitele ruské čtyřicáté
první armády poblíž obléhaného Charkova. Gerasimov byl veterán z války o Krym a dříve bojoval i v Čečensku a Sýrii. Pro
mnoho Rusů se jednalo o válečného hrdinu.

Libor DVOŘÁK, novinář, tlumočník a překladatel 
Není zřejmo, jestli se to v Rusku lidé vůbec dovědí, a pokud jde o oligarchy, těm je to asi koneckonců celkem jedno.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní analytik PRCP 
Obecně ty ztráty Ruské federace v tom konfliktu jsou velmi vysoké. Na druhou stranu ti lidé tam dělají, co mají, a budou
prezentováni nepochybně v Rusku jako národní hrdinové, což může ještě vést k tomu dalšímu jako zostření konfliktu.

Lucie PIEDOVÁ, redaktorka 
Jedná se už druhého zástupce velitele, který v boji padl. U Mariupolu před pár dny totiž ukrajinský odstřelovač zastřelil genmjr.
Andreje Suchoveckého, který velel výsadkové divizi. Tuto informaci potvrdila i ruská armáda.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní analytik PRCP 
Je to nepochybně velký důvod pro zlepšení ukrajinském morálky. A jak vidíme, tak ukrajinští vojáci skutečně bojují s nebývalým
nasazením.

Lucie PIEDOVÁ, redaktorka 
Ukrajincům se před pár dny také podařilo sestřelit letoun u Černihivu. Jeden člen posádky se katapultoval a Ukrajinci ho zajali.
Jedná se o elitního pilota mjr. Krasnojarceva.

Libor DVOŘÁK, novinář, tlumočník a překladatel 
Tito lidé jsou nakonec zpravidla vyměněni, i když to nějakou dobu trvá. Stejně jako Ukrajinci mají zajaté ruské vojáky, tak je
tomu i naopak.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní analytik PRCP 
Ukrajina o veškerých ztrátách Ruské federace detailně informuje, nabízí obrazové záběry, aby to dokázala. Snaží se vytvořit
ten obraz toho, že agresor za tu svojí invazi platí tvrdě.

Lucie PIEDOVÁ, redaktorka 
Z fronty přicházejí stále nová videa se zajatými ruskými vojáky. Na jednom z nich je i pplk. Dmitrij Michajlovič Astachov, který
prosí o odpuštění pro ruské jednotky. Lucie Piedová, televize Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A právě pplk. Astachov se ve svém emotivním téměř osmiminutovém projevu omlouvá Ukrajincům za invazi a prosí je za
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odpuštění. Rusko podle něj svým vojákům o agresi lže-. Také dodal, že Ukrajinci mají právo na odpor.

Dmitrij ASTACHOV, ruský voják 
Ještě v Rusku nám řekli, tedy říkalo se v médiích, že na území Ukrajiny vládne – a teď to asi popletu, tak mě nesuďte moc
přísně – vládne fašistický režim, že nacionalisti, nacisti, si tam uzurpovali moc a že je potřeba lidem pomoci zbavit se toho jha.
Asi takto nám představili náš cíl. A teď tu mluvíte s jednou paní, stojí před vámi a pláče. A mě fackuje hanba. A nechápu, proč
jsme to udělali, tedy upřímně řečeno, mohu si to domyslet, protože jsme málo věděli a nemysleli jsme vlastní hlavou. A nevím,
jak dlouho to bude trvat a zda je vůbec možné tohle odčinit, jak dlouho bychom museli sedět ve vězení, abychom to odčinili.
Zasloužíme si jakýkoliv rozsudek. My už jsme připraveni přijmout jakýkoliv rozsudek, jen kdyby bylo možné tím odčinit naši vinu.
Možná se mi to mělo stát, že to tak chtěl pán Bůh, abych konečně prozřel a pokusil se to říct lidem doma v Rusku, kterým ještě
pořádné nedochází, co se tu děje. Kdo z vás uvidí na internetu tohle video, myslete si o mně, co chcete, myslete si třeba, že
mě k tomuhle prohlášení donutili, že mi napsali, co mám říkat, ale já vám to řeknu, jak to je. Kdyby někdo vtrhnul do mé země,
zachoval bych se úplně stejně jako teď lidé tady a byl bych v právu. Oni jsou v právu a já tu sedím a omlouvám se jim.
Omlouvám se a nevím, proč tu jsem, a hanba mě fackuje. Rusko tady nemůže vyhrát, ať už se situace bude vyvíjet jakkoliv, ať
se na to podíváte z kterékoliv strany. I kdybychom to tu dovedli až do konce, a já doufám, že se tak nestane, i kdybychom
dobyli celé území, kdo dobude ty lidi? Jak vůbec budeme takové území ovládat? Kolem nás bude vzduchoprázdno, budeme
úplně izolovaní, nikdo se s námi nebude vůbec bavit. A právem.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Zatímco v řadě zemí po celém světě se slaví Mezinárodní den žen, Ukrajinky mají momentálně jiné starosti. Mnoho z nich se
často i se svými dětmi snaží uniknout válce. Některé v zemi ale zůstávají, aby bránily svou vlast.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Mezinárodní den žen, symbol boje za rovnoprávnost, spravedlnost a mír. Pro ženy na Ukrajině je ale ten letošní symbolem
bezpráví, nespravedlnosti a války. Místo květin dnes drží v rukou zbraně. Ukrajinské ženy si právě v těchto dnech připomínají
svoji sílu. Tamní armádu tvoří více než 15 % žen. Ve válce proti Rusku se rozhodla bojovat i řada dobrovolnic, mezi nimi i
devětasedmdesátiletá žena, která se střílet zbraně naučila teprve nedávno nebo bývalá ukrajinská Miss.

Katarina PAVLOVNA, obyvatelka Ukrajiny 
Chtěla bych všem ženám popřát, aby zůstaly silné. Ukrajinské ženy mají silného ducha. Všechno bude zase v pořádku. Věříme
tomu.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Ženám v armádě dnes k MDŽ popřál i starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Každé z nich daroval tulipán. Tíživé situaci momentálně čelí
ale nejen ženy v armádě, ale i ty, které se z Ukrajiny rozhodly uprchnout, aby chránily sebe a své děti.

Polina ŠULGA, uprchlice z Ukrajiny 
Vysvětlila jsem své dceři, že jedeme jenom na dovolenou a až válka skončí, tak se vrátíme. Jsem za svoje dítě zodpovědná,
takže pro mě bylo jednodušší odejít. Kdybych ho neměla, asi bych se neodvážila udělat tento krok do neznáma.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
I uprostřed války se ale Ukrajinci dokážou najít čas na romantiku. Překvapení k Mezinárodnímu dni žen v podobě neobvyklé
žádosti o ruku pro svoji přítelkyni připravil jeden z vojáků. Na kolenou před ní poklekl během nahrané vojenské kontroly.
Odpověď zněla ano. Hana Jelínková, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
V hokejové extralize šla rivalita stranou. Hlavním mottem zápasu mezi Kladnem a Spartou byla pomoc Ukrajině.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Kladenský majitel a hráč v jedné osobě Jaromír Jágr věnuje výtěžek ze vstupného na pomoc obětem válečného konfliktu, a
proto přesunou pořadatelství do největší haly v České republice.

Martin ČERMÁK, moderátor 
A my máme na místě našeho reportéra Štěpána Sokola. Štěpáne, podařilo se O2 arénu vyprodat?

Štěpán SOKOL, redaktor 
Hezký večer. Tak ten plán hokejové legendy a majitele kladenských rytířů Jaromíra Jágra skutečně vyšel. Všechny lístky, které
byly nabídnuty do prodeje, tak byly vyprodány. Ten zápas mezi Kladnem a Spartou před malou chvílí skončil a skutečně O2
Aréna byla naplněná po strop. Kladno utkání sice prohrálo 1:4, ale jak už bylo zmíněno, o výsledek dnes nešlo. I proto tady byl
ten podtext: rivalita stranou. Tenhle zápas měl pochopitelně hlavně pomoci, a to ukrajinským dětem a rodinám, které prchají
před válkou z Ukrajiny k nám do České republiky. Jen na vstupném se vybralo přes 2 000 000 Kč, a protože jméno Jaromíra
Jágra zviditelnilo tuhle akci i v zámoří, tak pomohlo i vedení NHL, které přispělo symbolicky 68 000 dolary podle čísla, které
Jaromír Jágr nosí, což je v přepočtu asi milion a půl. No a pomoci má také dražba dresů jak hráčů Kladna, tak hráčů Sparty v
čele s dvojicí Jaromír Jágr – Tomáš Plekanec. Jinak i předzápasový program byl věnován tady v O2 aréně pomoci Ukrajině, tak
se na to, co se dělo před dnešním zápasem, pojďme teď společně podívat.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Z Ukrajiny už kvůli válce odešly přes miliony lidí. Většina z nich míří na západ přes ukrajinské město Lvov.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Tam jich aktuálně zůstává přes 200 000. Každým dnem ale přibývají. Podle odhadů projde tamním nádražím denně zhruba 50
000 uprchlíků.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Ještě před dvěma týdny měl Lvov zhruba 800 000 obyvatel. Teď musel kvůli uprchlíkům doslova ze dne na den svou kapacitu
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nafouknout o více než čtvrtinu. I když se úřady snaží nápor zvládnout ze všech sil, jejich kapacity nestačí. V celém městě se ale
našly tisíce lidí, kteří běžencům nezištně pomáhají.

dobrovolník 
Když mám chvilku volna, pomáhám, kde se dá, vaříme vodu na čaj, na boršč.

Připravuji jídlo a nosím ho k výdeji.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
O uprchlíky je tak postaráno od chvíle, kdy vystoupí z vlaku.

ukrajinská uprchlice 
Pomohli nám z vagonu, řekli nám, kam se obrátit, dětem dali jídlo a plenky, zaplaťpánbůh za to.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Většina dobrovolníků je místních. Zapojují se ale i cizinci, a dokonce i samotní uprchlíci. Třeba Viktor, který před pár dny utekl z
Charkova.

uprchlík 
Pouštím lidem muziku, aby se uklidnili a nebáli.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Dobrovolníci ale uprchlíkům nepomáhají jen zpříjemnit čas strávený tady na nádraží. Organizují i to, aby se dostali dál na
západ. Vozí je tam místní, ale i cizinci, včetně Čechů.

dobrovolník 
Vzali jsme autobus a přijeli jsme nabrat ty potřebný.

dobrovolnice 
Bereme matky s dětmi ze Lvova na hranice.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Protože hotely ve městě jsou beznadějně plné, některé rodiny ubytovávají uprchlíky přímo ve svých domovech. A pomáhají i
místní instituce. Třeba z galerie se stalo centrum humanitární péče. S tou tady pomáhají i různé organizace, například český
Člověk v tísni. Vozí sem pro uprchlíky to nejpotřebnější.

zástupce, Člověk v tísni 
To znamená matrace, hygienické pomůcky, jídlo, vodu.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Zároveň se ale organizace chce zaměřit i na psychosociální pomoc, rozšířit speciální linku a vyslat týmy psychologů i do terénu.
Lucie Hlubučková, televize Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Západoukrajinský Lvov se stal do jisté míry symbolem pro útěk z válkou zasažené Ukrajiny.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Pro uprchlíky je město největším útočištěm a situaci tam i nadále sleduje kolegyně Lucie Hlubučková. Lucie, jak to na místě
vypadá?

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Tak my jsme právě teď u místního nádraží, které se stalo jakýmsi symbolem celé uprchlické vlny. Přijíždí sem
hlavně ženy a děti, ale třeba i staří lidé. Ti tady často čekají na to, než budou moci pokračovat v cestě dál na západ, v lepším
případě hodiny, někdy ale třeba až do druhého dne. Často sem přichází bez jídla nebo dostatečného oblečení. Většinou si s
sebou nesou jen malý kufřík nebo tašku, do které si museli sbalit v podstatě celý svůj dosavadní život. Situace s ubytováním je
tady poměrně zoufalá. Všechny kapacity ve městě jsou beznadějně plné, a tak lidem nezbývá než zůstávat právě tady na
nádraží. Vidíte, že i teď večer jich tady je poměrně dost. Jak jste mohli vidět v reportáži, starají se tady ale o ně stovky
dobrovolníků a ti neodchází ani přes noc. Stále jim tady připravují jídlo anebo třeba připravují i ohně, aby se mohli zahřát?

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Jen přes území Slovenska opustilo své domovy zhruba 140 000 obyvatel Ukrajiny. Utečencům, kteří čekají hodiny na hranicích,
ještě ztíží situaci mrazivé počasí.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Dnes přijelo na pomoc 100 vojáků české armády. Ti u Liptovského Mikuláše staví utečenecký tábor.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Uprchlíky na slovensko-ukrajinské hranici čekají hodně mrazivé noci. Teploty budou padat až k minus osmi stupňům. Přitom už
teď lékaři v mobilních ambulancích ošetří desítky běženců denně.

Marek ŠURINA, zdravotnický záchranář 
Snažíme se dát do kupy záchranářské batohy, vybavení na žílu, traumatické věci, takže snažíme se mít všechno.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Mnozí utekli z domovů jen s tím nejnutnějším. Až tady si berou teplé zimní oblečení.
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Ráchel ZORBANOVÁ, dobrovolnice 
Ty bundy a deky jdou nejvíc. Ti lidé si často berou i rukavice a čepice, protože oni se sice zakryjí, ale mnozí mají omrzliny i na
rukách.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Problém je i s nouzovým ubytováním. Pomoct má i konvoj, který vyslala česká armáda. Se stavbou tábora se začalo dnes ráno.
Hotovo by mělo být nejpozději ve čtvrtek. Nouzové ubytování tu najde na 400 uprchlíků z Ukrajiny.

Pavel KUBALA, velitel 
Každý stan bude vybaven 20 patrovými postelemi s matracemi. Budou zde i spací pytle.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Jsou tu i sprchy nebo toalety. Vojáci z Pardubic, Lipníku nad Bečvou a Klatov tu postaví 20 takových stanů.

Štefan ZEMANOVIČ, mluvčí Ozbrojených sil SR 
Slovenská strana zabezpečí, co se týká stravy, praní, ochrany, ostrahy.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Tábor vyrůstá asi 3 hodiny cesty od přechodů plných uprchlíků. Plnit se začne v sobotu.

Štefan ZEMANOVIČ, mluvčí Ozbrojených sil SR 
Budeme připraveni, vlastně koloběh třech autobusů na takové 6hodinové bázi, kdy nám kolegové připraví skupinu, která
nasedne do autobusů a bude převezena sem.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Obdobný tábor už přitom stojí déle než týden v Humenném.

ukrajinská uprchlice 
Bojím se o naše děti, naši muži zůstali doma na Ukrajině, jestli budou bojovat, budou tam... Jak přestane válka, půjdu domů! Do
své vlasti...

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Na ukrajinsko-slovenské hranici pomáhá i padesátka českých policistů a brzy přibude dalších 30. I jejich stany slouží unaveným
Ukrajincům, kteří utekli před válkou. Petr Zapletal, televize Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Do Česka míří další a další uprchlíci z válkou zmítané Ukrajiny. Nejčastějším cílem jejich cesty je Praha, kde se jich registrovalo
už přes 60 000. Jenže kapacity hlavního města přestávají stačit a některé migranty tak čeká cesta do jiných českých krajů.

Anna JERMANOVÁ, redaktorka 
Praha a Středočeský kraj hlásí plné kapacity. V Kongresovém centru se včera dokonce muselo dočasně uzavřít asistenční
centrum pro uprchlíky.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/ 
V Praze už žádné humanitární ubytování pro uprchlíky prchající před tou ruskou agresí z Ukrajiny poskytovat nemůžeme.

Anna JERMANOVÁ, redaktorka 
Přemisťování uprchlíků a jejich ubytování dnes řešil s krajskými hejtmany i ministr vnitra Vít Rakušan.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Je potřeba nějakým způsobem i usměrňovat toky uprchlíků v rámci České republiky. Říkali jsme, že spolupracujeme s
Ministerstvem dopravy, které ty vlaky samozřejmě se pokouší odklánět z té přetížené Prahy, aby se pokoušely zajíždět do
jiných míst v České republice.

Martin PŮTA, hejtman Libereckého kraje /STAN/ 
Na ostatních krajích jsme samozřejmě připraveni ty naše kapacity poskytnout.

Martin ČERVÍČEK, hejtman, Královéhradecký kraj /ODS/ 
Když budu mluvit za Královéhradecký kraj, tak samozřejmě máme průchodnost, která současnému zatížení v našem kraji. 1000
lidí denně minimálně. Ta kapacita u nás se pohybuje někde kolem pěti tisíc míst, které bychom mohli na toto použít.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/ 
My jako Pardubický kraj jsme identifikovali celou řadu našeho nepotřebného majetku právě k tomu, abysme ho dali do
pohotovosti. Každopádně my chceme vytvořit ten dlouhodobý systém ubytování.

Anna JERMANOVÁ, redaktorka 
Další a silnější uprchlickou vlnu vláda ještě očekává. Je to prý otázka několika týdnů. Počítá až se čtvrt milionem lidí.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Těm 250 000 lidí my dáme nějaký základní komfort toho ubytování, ale ona taky se změní skladba těch lidí, kteří z Ukrajiny
přichází. Zatím to jsou opravdu stále dominantně lidé, kteří jdou za tou svojí diasporou, za tou ukrajinskou komunitou tady v
České republice.

Anna JERMANOVÁ, redaktorka 
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Další postup ohledně uprchlíků bude zítra řešit vláda. Zároveň chce prodloužit lhůtu, do které se migranti v Česku musí
registrovat ze tří dnů nad 30. Anna Jermanová, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
A ve vysílání už vítám hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu. Dobrý
večer vám oběma.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Paní hejtmanko, jaká je z hlediska uprchlíků situace ve Středočeském kraji? Kolik lidí jste už přijali a jaké jsou vaše kapacity?

Petra PECKOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /STAN/ 
Tak opravdu ty kapacity se velmi výrazně snižují. My jsme v tom sdíleném centru, které máme s Prahou, odbavili za posledních
24 hodin přes 3000 uprchlíků tím úplně celkovým režimem, celým tím procesem. Současně jsme pak na jednotlivých KACPU v
Kutné Hoře a v Mladé Boleslavi udělali další tisíce, asi 1,5 tisíce osob, a dnes jsme otevřeli tedy centrum pomoci v Příbrami.
Otevřeno bylo v 8 hodin ráno a hned v 9 hodin ráno byl stopstav, protože přijalo 300 pořadových míst, a to jsme věděli, že je ta
kapacita, kterou asi jsme schopni dosáhnout za ten celý den. Nicméně byli jsme rychlejší, takže pak v odpoledních hodinách se
ještě uvolnila další místa. A pak se snažíme také samozřejmě distribuovat prostřednictvím autobusů lidi právě z Prahy, hlavního
nádraží z vlaku, kam přijedou, anebo z centra pomoci z Prahy dále do těch dalších center ve Středočeském kraji. Současně ale
už nemáme žádné ubytovací kapacity, které byly takového toho hromadnějšího typu. Aktivizovali jsme také internáty, které byly
třeba nedávno opuštěné třeba ze sloučených škol ve Středočeském kraji. A teď už musíme sahat do databáze, kterou nám
vlastně poskytovaly nabídky o ubytování jednotlivé osoby, ale to se musí ověřovat, protože mnohdy je to ubytování už plné. A
teď odpoledne jsem dostala informaci, že je v té databáze zhruba 2700 míst, ale ne všechna jsou jistá.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Stejná otázka i pro vás, pane hejtmane, kolik uprchlíků už je v Jihočeském kraji a jak máte připravené kapacity?

Martin KUBA, hejtman Jihočeského kraje /ODS/ 
My tady taky odbavujeme, řekněme, vlastně v tisícovkách za poslední dny, ale nutno říct, že to o čem mluví kolegyně Pecková
a i já, jsou lidé, kteří vlastně projdou tou registrací. To nejsou všechno lidé, kteří potřebují to ubytování. Dneska je třeba si
uvědomit, že Česká republika v podstatě tím tempem, které jsme opravdu nastavili, a to, že máme, řekněme, ze všech zemí
nejvíce průchodný ten proces toho přijímání, tak jsme schopni přijmout třeba 10–14 tisíc lidí denně, což ale znamená, že se
bavíme o tom, že za 10 dní tady může přibýt dalších 150 000 lidí a ta debata v téhle chvíli podle mého není o tom, jak moc
rychle je přijímáme, ale o tom, že si musíme uvědomit, že to není tak, že sem ti lidé se jdou vyspat na 4 dny nebo na týden a
zase se někam vrátí. My musíme vytvořit systém, kde ti lidé tu mohou být týdny nebo měsíce a možná rok, a to je samozřejmě
úplně jiný úkol. A my jsme dnes diskutovali s vládou o tom, že právě pro tohle budeme potřebovat jasný plán. Musíme si říct,
kolik toho Česká republika je schopna, vlastně kolik lidí je schopna přijmout tak, aby dlouhodobě pro ně zajistila nějaký
rozumný život, jejich, řekněme, adaptaci v tom českém prostředí, schopnost zapojit se na trh práce, kapacitu třeba dětských
škol, protože je třeba říct, že takových 350 až 400 tisíc lidí, kteří tu mohou být opravdu relativně velmi brzy, by znamenalo, že
do každého kraje vám vlastně přibyde jedno okresní město. Třeba Tábor v Jihočeském kraji má 35 000 lidí, tak abychom si
všichni dokázali představit, co to znamená a co všechno musíme udělat, abychom těm lidem zabezpečili nejen, že se tu vyspí v
nějaké tělocvičně, ale nějaký větší servis. To byla jedna z debat, kterou jsme dneska vedli a považujeme za strašně důležité,
aby na tomhle vláda začala pracovat. My jako hejtmani jsme samozřejmě na tu spolupráci připraveni, ale ten plán musí přinést
především ministerstva.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Paní hejtmanko, jak už tady zaznělo, tak ten počet bude několikanásobně vyšší. Mluví se tedy až o počtu 250 000. To řekl
ministr vnitra Rakušan. Jste na to připraveni? Bude tolik azylu pro uprchlíky?

Petra PECKOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /STAN/ 
Tak já si myslím, že se především musíme inspirovat ze zahraničí. Například Bavorsko má už podobnou zkušenost za sebou,
když přijímalo uprchlíky z Afghánistánu, ze Sýrie atd. My máme vlastně téměř krajany. Ukrajinci jsou nám strašně mentálně
blízcí. Musím říct, že všichni, kterým jsme pomohli, jsou ale nesmírně vděční a okamžitě chtějí začít přijít pracovat a nastoupit
do práce. Nechtějí žít na dluh. Samozřejmě současně jsou někde nedostatečné kapacity zaměstnanců. Středočeský kraj je
největším zaměstnavatelem v České republice nebo nejvíce zaměstnavatelů je právě v tomto kraji. Jsou tam velké automobilky,
je tam společnost Lego, Amazon a další. A já myslím, že tam všude najdou tito lidé možnost zaměstnání a současně také ve
zdravotnictví nebo v sociálních službách. Musí se samozřejmě vyřešit nostrifikace jejich vzdělání, ale to věřím, že bude velmi
rychlé a věřím, že se najdou i místa ve školách, protože řada obcí má volné kapacity. Samozřejmě prstenec kolem Prahy má
kapacity škol a školek totálně vyčerpané, ale určitě si s tím poradíme. Ale samozřejmě naráží to na nějaké limity a ty limity jsme
si dnes identifikovali zhruba čtvrt milionů občanů Ukrajiny, 250 000, ale je to číslo, se kterým si sousední státy dokázaly poradit
s mnohem většími čísly a s lidmi opravdu zcela jiných národností, takže myslím si, že bysme měli zejména čerpat příklady dobré
praxe. Musím říct také, že Ukrajinci nejdou samozřejmě jenom do České republiky. Obrovské množství jich zůstává v Polsku,
zůstávají na Slovensko, ale jdou i do dalších států. Oni také chodí do Rakouska, do Německa a tak dále, takže já věřím, že to
zvládneme a teď je nejdůležitější, aby samozřejmě ta válka skončila co nejdříve, protože na tom bude závislý ten počet lidí, kteří
sem před tou hrůzou uprchnou.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Pan hejtmane, vy jste mluvil o plánech do budoucna, že tady je potřeba zajistit nejen ubytování, ale i pracovní příležitosti a
celou tu infrastrukturu kolem toho. A také jste mluvil o tom, že čekáte na plán od vlády, nicméně připravujete nějaký plán i na
úrovni kraje?

Martin KUBA, hejtman Jihočeského kraje /ODS/ 
My samozřejmě ten plán připravujeme. My jako kraje můžeme udělat to, že zmapujeme, řekněme, kapacity škol a školek. My
můžeme se pokusit s obcemi pracovat na tom, abysme ty lidi dokázali ubytovat. A opravdu ne ubytovat, jak říká správně Petra
Pecková, ne na týden někde všechny v tělocvičně. Můžeme vlastně vytvořit nějaký systém, jak jim nabízet tu práci, ale bude na
ministerstvu třeba práce a sociálních věcí, aby vytvořilo systém, aby tihle ti lidé nemohli pracovat třeba přes agentury, protože
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je nutné si uvědomit, že určitě bude spousta agentur a vždycky to tak na tom lidském neštěstí je, že na tom někdo bude chtít
vydělat, abychom tyhlety lidi pouštěli na trh úplně vlastně přímo do těch firem, abychom dokázali mít nějaké školské kapacity.
Všichni víme, jak to se školkami a se školami v obcích vypadá. Je nutné si uvědomit, že pokud těm lidem chceme pomoct tak,
aby to bylo pro ně únosné a taky samozřejmě pro ty Jihočechy, Středočechy a lidi, kteří chtějí pomáhat a chceme všichni
Ukrajincům pomáhat, tak to nemůžeme dělat jenom jako hurá akci a myslet si, že za týden skončí. Musíme vědět, že děláme
věc, která bude trvat třeba půl roku nebo rok a musí být velmi dobře promyšlená. Takže my jenom voláme po tom, abychom
udělali maximum, aby to bylo správně, protože můžete mít sebelepší srdce, ale v momentě, kdy bydlíte v jedné garsonce, tak v
ní nemůžete bydlet prostě a vzít k sobě 5 nebo 7 lidí a bydlet s nimi rok, protože zjistíte, že po třech měsících o sebe
zakopáváte. Ta pomoc musí těm lidem z Ukrajiny pomáhat, být dobře připravená a musíme udělat maximum pro to, aby jim
skutečně jako vyhovovala, aby taky fungovala v tom regionu.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Ano, děkuji vám oběma za váš čas.

Petra PECKOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /STAN/ 
Děkujeme.

Martin KUBA, hejtman Jihočeského kraje /ODS/ 
Děkujeme.

redaktor 
Co se děje na Ukrajině? Miliony Rusů překvapily záhadné esemesky od hackerů. Co jim píší, zjistíte na webu TN.cz.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Uprchlická krize vyvolaná konfliktem na Ukrajině byla hlavním tématem jednání představitelů zemí V4 s britským premiérem
Borisem Johnsonem.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Nejvíce Ukrajinců před válkou totiž utíká právě do Polska, Maďarska a na Slovensko.

Marek BRUNA, redaktor 
Po slovenské Bratislavě a belgickém Bruselu zavítal český premiér do Velké Británie. S ostatními předsedy vlád se Petr Fiala
sešel na maďarském velvyslanectví v Londýně. Fiala pokládá za důležité, aby země V4 dále postupovaly společně proti ruské
agresi na Ukrajině.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Hledat cesty, jak zvládnout některé ty dopady, ať už jsou to ceny energií nebo uprchlická krize.

Marek BRUNA, redaktor 
Některé země V4 razí vůči Rusku poněkud tvrdší cestu než například Maďarsko. Zatímco z Česka proudí na Ukrajinu zbraně na
pomoc proti ruské agresi, Maďarsko odmítlo, aby se vozily přes jeho území. I přes zdrženlivý postoj Maďarska ale podle Fialy
existuje v klíčových věcech mezi státy shoda. Po jednání V4 se všichni premiéři přesunuli za britským ministerským předsedou
Borisem Johnsonem. Hlavními tématy byly podle Fialy zejména bezpečnost Evropy v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině
nebo kybernetická a energetická bezpečnost.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Ať už jde o nutnost podpory Ukrajiny všemi prostředky, které máme k dispozici, ať už jde o to, že je potřeba uvažovat i o dalších
sankcích.

Marek BRUNA, redaktor 
Britský premiér Johnson o víkendu vyzval světové lídry, aby podpořili jeho šestibodový plán, který zahrnuje podporu obrany
Ukrajiny, další humanitární pomoc i maximalizaci ekonomického tlaku na Moskvu. Svou jednodenní pracovní cestu český
premiér zakončil osobním jednáním s Borisem Johnsonem a ještě dnes večer se vrátil zpět do České republiky. Z Londýna
Marek Bruna a František Bůžek, televize Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A situací na Ukrajině se celý den zabývá také Evropský parlament. Jeho plenární zasedání ve francouzském Štrasburku sleduje
naše reportérka Háta Sassmannová.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Dobrý večer, Háto. O čem tady byla v souvislosti s Ukrajinou řeč?

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Europoslanci dnes řešili hlavně pomoc uprchlíkům. Více už teď dodá europoslanec Tomáš Zdechovský. Hezký
večer.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Dobrý večer.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Pane poslanče, máte tedy dnes to jednání v tuto chvíli nějaký jasný výsledek?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Tak většina europoslanců se shodla na tom, že musíme zintenzivnit naši pomoc zemím, které jsou zasaženy v dnešní době
vlastně uprchlickou vlnou. Jsou to většinou státy střední a východní Evropy, především Visegrádské skupiny. A Evropský
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parlament vyzval komisi, aby vlastně v budoucnu počítala s vyššími částkami na pomoc právě státům, které v současné době
se potýkají s migrační vlnou.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Za vás, jak by celkově ta pomoc Evropské unie Ukrajině měla vypadat?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Tak my už jsme Ukrajině začali pomáhat tím, že jsme jí dávali nějaké půjčky, které stabilizují její ekonomiku. Já myslím, že do
budoucna bysme měli i nadále Ukrajině ekonomicky pomáhat, ale měli bysme pomáhat i členským státům, které zde budou chtít
investovat, popřípadě do budoucna pracovat na obnově Ukrajiny, aby dokázaly vlastně třeba získat úvěry na to svoje
podnikání, aby dokázaly v té době, kdy to bude velice riskantní mít nějaké bankovní záruky, které jim pomůžou vlastně tu dobu
překlenout, než budou moci získat normální úvěry na bankovním trhu.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Závěrem ještě očekáváte, že válka na Ukrajině poznamená i blížící se české předsednictví?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Tak určitě už dneska poznamenává vlastně i premiér Petr Fiala, když byl v Londýně na návštěvě, tak hovořil vlastně, hlavní
téma byla jenom válka na Ukrajině a neřešila se další témata. I ve čtvrtek, když třeba pojede vicepremiér Jurečka do Paříže, tak
vlastně hlavní téma bude Ukrajina a nebude to téma českého předsednictví, takže já si myslím, že to bude určitě hlavní téma
ještě v příštích dvou letech stoprocentně.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Já vám děkuji a závěrem dodám, že Evropský parlament se bude situací na Ukrajině zabývat i zítra. Řeč by mohla přijít
například na další protiruské sankce.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Německo dál odmítá výzvy Ukrajiny i Spojených států, aby v rámci sankcí proti Rusku zakázalo dovoz ruské ropy a plynu. Podle
německého kancléře Scholze se Evropa bez ruských dodávek neobejde. Zákaz ale zavedly Spojené státy a do konce roku to
udělá i Velká Británie.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
6 700 000 000 Kč. Zhruba tolik posílá každý den Evropa do Ruska za ropu a zemní plyn. Tyto peníze pak Rusku pomáhají
financovat i armádu. Ukrajina i Spojené státy, které zákaz dnes zavedly, vyzvaly Evropu, aby proto dovoz ruských fosilních paliv
zakázala. Podle Německa se bez nich ale Evropa nedokáže obejít.

Robert HABECK, zástupce německého kancléře 
Všichni teď tvrdí, že se bez toho obejdeme. Nemluvíme ale o cenových skocích, ale o permanentně vysoké ceně fosilních
energií. A nejde jen o to, že se to lidí osobně dotkne a řeknou si: no, tak do práce pojedu na kole. Mluvíme o těžké
hospodářské krizi v Německu a potažmo v Evropě.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Spory v Evropské unii o zákazu dovozu ale možná vyřeší Rusko samo. Tamní vicepremiér totiž v reakci na sankce hrozí
zastavením provozu plynovodu Nord Stream 1. Ten teď přitom jede na plný výkon. Zákaz dovozu ruské ropy i plynu zavádí
Spojené státy. Podle prezidenta Bidena udělá vláda vše pro to, aby minimalizovala dopady zákazu na Američany.

Joe BIDEN, prezident USA 
Američané vyšli do ulic, aby podpořili Ukrajinu a dali najevo, že nebudeme financovat Putinovu válku. Toto rozhodnutí jsme
přijali po konzultaci s našimi spojenci po celém světě, protože odpověď na Putinovu agresi byla naším hlavním cílem.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Konec ruských fosilních paliv nastane i ve Velké Británii. Tamní vláda ale varuje obyvatele, že proces zastavení dodávek bude
nějakou dobu trvat a rozhodně nemají vykupovat čerpací stanice. Mnoho společností se už od ruského plynu i ropy odpojuje
samo. Firma Shell se omluvila, že ještě minulý týden ropu plyn z Ruska dovezla, ale s dovozem už končí. Zároveň také ruší
všechny čerpací stanice, které v Rusku provozuje. Anežka Pichrtová, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Po začátku invaze na Ukrajinu se řada evropských politiků vzdala svých výdělečných míst v ruských korporacích.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Francouzský expremiér Fillon nebo jeho italský protějšek Renzi nechtěli za daných okolností pobírat peníze z Ruska. Mnozí
další se ale svých míst v dozorčích radách energetických společností stále drží.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
Gerhard Schröder, bývalý německý kancléř je podle zahraničních médií ztělesněním všeho špatného, co se dá německému
postupu vůči Rusku vytknout. Kvůli působení ruských firmách od něj odešli všichni jeho zaměstnanci. Schröder se svých postů
odmítá vzdát. Je členem představenstva Nord Stream 2, šéfem rady energetické společnosti Rosněfť a brzy by mohl vstoupit i
do plynárenského Gazpromu a brát další desítky milionů korun.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Gerhardu Schröderovi mohu jedině poradit, aby se těchto postů vzdal. Povinnosti kancléře nekončí s uplynutím mandátů.
Pokračují dál.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
V hledáčku médií se kvůli vztahu s Putinem ocitla i bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová. Se šéfem Kremlu

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 255 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


tancovala dokonce i na své svatbě a nevidí důvod, proč by se svého vyhřátého mnohamilionového místa v radě společnosti
Rosněfť měla vzdát. Před kritikou v Rakousku utekla do francouzské Provance.

Karin KNEISSLOVÁ, bývalá rakouská ministryně zahraničí 
Utekla jsem, neodešla jsem dobrovolně. Nikdy by mě nenapadlo, že se budu muset vzdát všeho, co jsem vybudovala. Nikdo mě
už nezaměstná.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
V ruských firmách působili i bývalý francouzský premiér François Fillon, někdejší italský premiér Matteo Renzi nebo bývalý šéf
finské vlády Esko Aho. Ten byl členem rady Sberbank. Všichni ruská místa opustili krátce po začátku invaze. Ještě pár dní po
začátku války byl členem rady ropného gigantu Lukoil bývalý rakouský kancléř Wolfgang Schüssel. Před čtyřmi dny se ale
postu vzdal. Lukoil den předtím navíc jako první velká ruská firma vyzval k ukončení invaze na Ukrajinu. Kateřina Vodvářková,
televize Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Rusové mají symbol, kterým vyjadřují souhlas s invazí na Ukrajinu. Písmeno Zet, které označuje ruskou vojenskou techniku na
území Ukrajiny. Objevilo se už i u nás.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Na to nyní reagují i české úřady. Podle webu Neovlivní.cz chce Ministerstvo vnitra dát tomuto symbolu stejný status, jako má
například hákový kříž. Za jeho používání by tak mohlo hrozit i trestní stíhání.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Ruské vlajky, stovky nadšených mladých lidí podporujících ruského prezidenta Vladimira Putina a všudypřítomný znak Zet.
Tohle jsou některá videa, která kolují po sociálních sítích a vzbuzují rozpaky.

Miroslav MAREŠ, odborník na extremismus, Masarykova univerzita Brno 
Je to vlastně ekvivalent toho, když se třeba někdo hlásí k nacistickému hnutí nebo k jiným extremistickým proudům, že tímto
schvaluje ruskou agresi.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Znak Zet se poprvé objevil už na začátku ruské invaze. Světová média tehdy začala spekulovat, co tento symbol na ruské
technice znamená. Ruské vojenské shromáždění v sibiřském Kemerovu, podporovatelé prezidenta Putina na poloostrově Krym
nebo označená auta. Znak Zet, jako by se objevovat stále častěji, a to i mimo bitevní pole.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní expert 
Řada, kteří ho podporují, v tom vidí to, co on říká: denacifikace, ten hlavní pojem, který v Rusku vždycky bude každý slyšet s
ohledem na druhou světovou válku. Mohou být i silně proruské nacionální elementy v Rusku.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Zet se už dokonce dostalo i do Česka.

Jiří SEJKORA, příspěvek na Twitteru 
Pardubice. Dnes ráno. Neříkám nic. Radši.

Ministerstvo vnitra 
Pokud je tedy symbol Zet zneužíván k podpoře invaze na Ukrajinu, může dle Ministerstva vnitra jít o schvalování vedení útočné
války, tedy zločinů proti míru.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Spekuluje se sice o podobnosti symbolů Zet s hákovým křížem, řada odborníků to ale odmítá.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní analytik PRCP 
Je to celkem standardní postup velkých vojenských operací, že se ta technika označí, aby byla právě rozlišitelná, aby se
omezily případy, kdy dochází k tzv. přátelské palbě.

Aneta BEDNÁROVÁ, redaktorka 
Aneta Bednárová, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
V nejbližších dnech čeští piloti stíhaček vyrazí na misi do Litvy, kde budou střežit její vzdušný prostor. Stát sousedí s
Běloruskem a jelikož nedaleko zuří i válečný konflikt, česká armáda se rozhodla kvůli bezpečnosti detaily působení
nekomentovat.

Petr BRZEK, redaktor 
Když před třemi lety čeští piloti hlídali nebe v Estonsku, absolvovali 15 ostrých startů, a to zejména k ruským vojenským
letadlům.

pilot stíhačky 
Nedodržují pravidla komunikace nebo podání letového plánku.

Petr BRZEK, redaktor 
Dá se předpokládat, že působení v Litvě, která sousedí s Běloruskem, nemusí být klidné. Akce je sice dlouhodobě plánovaná,
ale kvůli válce na Ukrajině armáda raději tiskový brífink s piloty zrušila.
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Magdalena DVOŘÁKOVÁ, mluvčí Generálního štábu AČR 
Z důvodů operační bezpečnosti nebudeme sdělovat více informací.

Bohuslav PERNICA, bezpečnostní expert, Univerzita Pardubice 
Kdyby ten protivník znal jména těch lidí, tak může třeba vydírat rodiny, tak jako se to stalo třeba v Jugoslávii v devadesátých
letech.

Petr BRZEK, redaktor 
Mise, která potrvá do července, se má účastnit 95 vojáků. S sebou vezmou 5 gripenů, jeden bude náhradní. Stíhačky ponesou
rakety vzduch–vzduch a také speciální zařízení, které identifikuje jiné letouny na velké vzdálenosti i v noci. Piloti budou v
kontaktu i s námořnictvem.

pilot stíhačky 
Musíme nosit odpovídající vybavení, což je ten emergency suit, tzv. neopren, který nám umožní vlastně v případě katapultáže
nad mořem přežít.

Petr BRZEK, redaktor 
V případě ostrého startu mohou stíhačky letět jen pár metrů nad mořem a vyvinout rychlost 1500 km/h. Na piloty působí až
devítinásobné přetížení, tedy jako by jejich tělo ztěžklo o 700 kg.

pilot stíhačky 
Mnoho nehod bylo způsobeno tím, že vlastně člověk usne, omdlí při tom přetížení.

Petr BRZEK, redaktor 
Mise v Pobaltí je už čtvrtá. Když stíhači nad Litvou operovali před 10 lety, strávili v kokpitech 326 hodin. Petr Brzek, televize
Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Český garanční systém začne od zítřka vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank. Té se Česká národní banka rozhodla
odebrat licenci kvůli vazbám na Rusko. Náhradu v maximální výši dvou a půl milionu korun si budou moci vyzvednout všichni
klienti.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Česká národní banka na začátku minulého týdne oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence banky Sberbank. Ve
středu Sberbank uvedla, že odchází z Evropy, a lidé, kteří v ní měli uložené peníze, se k nim rázem nemohli dostat.

Tomáš HEJDUK, vedoucí právník ve společnosti Garanční systém finančního trhu 
Jedná se zhruba 100 000 klientů, rozsah vkladů krytých tam byl zhruba 28 miliard.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Náhrady vkladů bude Garanční systém vyplácet prostřednictvím poboček Komerční banky od zítřka. Vyplácet se budou
maximálně 3 roky. Garanční systém vyplatí 100 % vkladů klientů maximálně do 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele. Ti, kteří
měli na účtě víc, než je pojištěná částka, mohou využít režim zvýšených náhrad.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /Piráti/ 
To podstatné je, aby si každý opravdu pečlivě prošel, ideálně třeba na webu GarančníSystém.cz, na co má nárok. A chci
zejména upozornit na to, že řada lidí by mohli mít nárok na zvýšenou částku až k 10 000 eur, ale musí dodržet limit, podat tu
žádost o výplatu do 28. dubna.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Problémy s vyplácením peněz řeší teď i několik desítek advokátů a notářů. Ti měli na účtech u banky miliony korun svých
klientů, které měli svěřené v úschově.

Robert NĚMEC, předseda České advokátní komory 
Jedná se řádově o 50 advokátů, kteří tam vedou účty advokátních úschov. Pokud jde o objem finančních prostředků, tak je to
řádově stovka milionů korun.

Patrik NACHER, poslanec /ANO/ 
Pojišťovny toto berou jako výluku a nebudou plnit, tzn. my jsme se v této chvíli dostali do nějakého vakua a je potřeba podle mě
to za prvé řešit už v tomhle případě, ale minimálně tomu předcházet i do budoucna.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Klienti advokátů a notářů tak zřejmě přijdou například o peníze, které měly sloužit na splátky nemovitostí, které stály více než 5
000 000 Kč. Dominika Janochová, televize Nova.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 257 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


ČNB zainvestuje větší část rezerv, jež nakoupila při intervencích. Odmítá kritiku, že se drží při zemi
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i Devizové rezervy 

V' postupném přeskupování desítek miliard svých devizo -vých rezerv hodlá pokračovat Česká národní banka (ČNB). Víc
těchto prostředků zainvestuje na světových trzích, například do dluhopisů a akcií. Tím chce na rezervách víc vydělávat. HN to
řekl Tomáš Holub, člen nejužšího vedení banky. Holub tím také odmítá kritiku, že správa rezerv je příliš konzervativní a rezervy
v eurech, dolarech a dalších cizích měnách málo vydělávají. 
Devizové rezervy slouží ČNB k obraně měny v dobách nejistoty. V současnosti jde už o 157 miliard eur (3,9 bilionu korun)
rozložených do různých světových měn. Rezervy dál narůstají a vzhledem kvelikosti 
české ekonomiky jsou nyní jedny z největších na světě. Podle některých ekonomů je to zbytečné. Proto už v roce 2018 ČNB
rozhodla, že vyčlení asi 55 procent rezerv do zvláštního portfolia a tyto peníze zainvestuje do různých konzervativních nástrojů,
hlavně do státních dluhopisů s delší splatností a také do akcií. V posledním období se podíl této investiční části zvětšil na 70
procent. 
Holub uvedl, že navyšování investiční části bude postupně pokračovat. Zároveň odmítl výhrady některých ekonomů, například
Tomáše Havránka z Institutu ekonomických studií FSV  UK , že se při správě rezerv banka drží zbytečně při zemi a mohla by na
portfoliu vydělávat víc. 
„Je to nekorektní kritika a částečně se vlamuje do otevřených dveří, protože my se kméně konzervativní správě posouváme
postupně. Zvyšování podílu investiční části tak stále probíhá a toto ještě není cílový stav,“ řekl Holub HN. 
Devizové rezervy ČNB jsou dnes tak velké, že představují asi 64 procent ročního HDP tuzemské ekonomiky. Větší rezervy mají
mezi vyspělými zeměmi už jen Hongkong, Singapur a Švýcarsko. Je to výsledek takzvaného kurzového závazku: v letech 2013
až 2017 potřebovala národní banka urychlit inflaci a rozhodla se uměle oslabovat korunu. Tehdy se zavázala, že nedovolí, aby
kurz posílil pod 27 korun za euro. Kdykoliv měna tuto hranici překonala, ČNB korunu prodávala a nakupovala eura. Objem
deviz se tak během zmíněných čtyř let více než ztrojnásobil. 
ČNB se kvůli rezervám dostala pod palbu kritiky ze strany některých ekonomů, kteří poukazovali na fakt, že zbytečně velké
rezervy bance vytvářejí v rozvaze účetní ztrátu, pokud koruna posiluje. 
Když v roce 2018 vytvořila z části rezerv investiční portfolio, zainvestovala 
tyto prostředky především do dluhopisů s delší dobou splatnosti. Také je vložila do evropských a amerických cenných papírů
zajištěných hypotékami (tzv. mortgage-backed securities) a v menší míře i do akcií. Kromě aktiv v eurech a amerických
dolarech jsou zde také investice v kanadském a australském dolaru a pěti dalších měnách, včetně čínské. 
Havránek, který v minulosti v ČNB pracoval, uvedl například v loňském rozhovoru pro Seznam Zprávy nebo v lednovém pro
deník E15, že by ČNB mohla na devizových rezervách vydělávat víc, kdyby prostředky víc investovala, například jako
švýcarská centrální banka. „Teď to děláme trochu, investujeme maličko, ale je to hrozně málo, což se odráží potom i ve výnosu,
který za posledních pět let dosáhl, tuším, 1,7 procenta v průměru ročně,“ řekl Havránek pro Seznam Zprávy. 
Podle nejnovějších dat měly celé rezervy za uplynulých pět let průměrný roční výnos 1,94 procenta. Za poslední tři roky to bylo
2,97 procenta, přičemž investiční část vygenerovala roční výnos 5,44 procenta. 
Holub zdůraznil, že původní nastavení velikosti investiční části rezerv bylo obezřetné, protože po ukončení kurzového závazku
nebylo jasné, zda ČNB nebude muset zase intervenovat proti odlivu kapitálu. „Chtěli jsme mít onu likviditní část relativně
vysokou pro tento případ šoku,“ řekl Holub. Po hladkém vystoupení z kurzového závazku mohla banka začít zvětšovat investiční
část rezerv a hledat pro tyto prostředky „přiměřený výnos“, dodal. 
Podle Holuba ale zkušenost z minulosti ukazuje, že navýšení investiční části rychle a jednorázově není dobré, „protože je riziko,
že zrovna trefíte špatný okamžik pro nákup“. „Jako akademik možná můžete říci: pojďme to udělat hned, ale u nás to musí být
rozloženo v čase, abychom riziko právě toho špatného vstupního bodu snižovali,“ brání postup banky Holub. 
Nejnovější údaje (ke konci prosince 2021) ukazují, že většina rezerv byla zainvestována v dluhopisech vydaných různými
vládami a vládními agenturami či institucemi (52,5 procenta). V peněžních instrumentech bylo 31,2 procenta těchto prostředků
a v akciích 16 procent. Asi 82 procent rezerv bylo v eurových nebo dolarových instrumentech. Holub také uvedl, že správa
českých rezerv není o mnoho konzervativnější než ve Švýcarsku. Podle něj nemá švýcarská centrální banka v akciích o mnoho
víc rezerv - jen 23 procent. 

O autorovi: Marek Miler, marek.miler@hn.cz
Foto autor:   Foto: HN - Václav Vašků
Foto popis:   Intervence V úterý ČNB poprvé zveřejnila výsledky odprodejů: za první měsíc, tedy za leden, vyprodala z rezerv
122 milionů eur (asi tři miliardy korun).
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Kanonýr, který se změnil v bojovníka
TISK , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: Týdeník Klatovska , Strana: 16 , Autor: VÁCLAV VACEK , Vytištěno: 2 330 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
09.03.2022 00:54 , Čtenost: 11 440 , Rubrika: Sport z regionu , AVE: 16 245,20 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
seriál Deníku

Do Viktorie Plzeň přišel Pavel Dobrý v létě 1998 z Přeštic s šestadvaceti góly. Přechod z divize do první ligy ale pro
dvaadvacetiletého fotbalisty nebyl snadný. „Rozdíl čtyř soutěží byl znát. Fotbal byl najednou rychlejší, tvrdší, na všechno bylo
málo času,“ vzpomíná urostlý forvard, kterého si do Viktorie vytáhl trenér Petr Uličný. „Pro hráče je dobré, když ho trenér chce
a věří mu. A já důvěru trenéra Uličného cítil,“ říká Dobrý, o kterého se ucházely i Blšany, ale pro Viktorii rozhodl zájem trenéra.
Zkušený kouč dal mladému útočníkovi poprvé šanci v lize ve druhém kole proti Hradci Králové na hřišti soupeře, v pátém kole v
Drnovicích nastoupil už od začátku zápasu. „Bylo to po pohárovém utkání v Přešticích, vyhráli jsme 3:1 a já dal bývalému klubu
dva góly,“ vybavuje si Pavel, který se dočkal i prvního gólu v elitní soutěži. „Bylo to doma proti Opavě. Tomáš Došek vypálil a já
tečoval míč do sítě. Utkání skončilo 1:1,“ vzpomíná na premiérovou trefu.
Viktorii se příliš nedařilo, hrála o záchranu.
Sezona dopadla špatně, Plzeň po šesti letech sestoupila a Viktorii opustil s devíti starty i Pavel Dobrý. Další kroky vedly do
Německa, do FSV  Hoyerswerda, klubu čtvrté nejvyšší soutěže.
„Nějaký čas trvalo, než jsem si zvykl na jiný fotbal, bojovný, plný soubojů. Já byl spíše měkčí hráč, a tak jsem se musel
přizpůsobit, abych uspěl,“ říká Pavel, který se změnil v bojovníka. Střílet góly nezapomněl a v Německu si budoval jméno. Po
dvou letech si ho bývalý kouč Hoyerswerdy Eberhard Vogel vytáhl do FC Magdeburg, tradičního a velkého klubu bývalé NDR.
„Byla to třetí liga, dostal jsem profesionální smlouvu. Magdeburg měl hodně fanoušků, na zápasy chodilo 15 tisíc diváků,“
potvrzuje Dobrý, který se hned prosadil do sestavy. Během sezony nastoupil do 34 utkání a nastřílel 14 branek. Klub se však
dostal do finančních problémů a Pavel se stěhoval. Další dvě sezony oblékal dres třetiligového SC Paderborn 07.
Další jeho štací bylo Holstein Kiel, opět třetí liga, kde během tří sezon odehrál 101 utkání a nasázel 32 branek. „K angažmá v
Kielu mně pomohl dřívější hráč Ostravy Petr Mašlej, který v Kielu hrával. Měl jsem v týmu velmi dobou pozici, byly to krásné tři
roky,“ vzpomíná bývalý viktorián, který byl v Německu spoluhráčem pozdějších úspěšných trenérů. „V Paderbornu jsem hrával
s Rogerem Schmidtem, který potom jako kouč vedl bundesligový Leverkusen, se Salcburkem vyhrál titul a nyní trénuje PSV
Eindhoven. V Kielu byl mým spoluhráčem André Breitenreiter, nyní trenér FC Curych,“ říká.
Pavel Dobrý se z Kielu přesunul blíže k domovu – do Drážďan, kde strávil ve třetí lize další tři roky. „Měl jsem výborný vstup do
klubu, v sedmi zápasech jsem dal šest gólů. Návštěvy byly veliké, když se postavil nový stadion, přišlo na přátelský zápas proti
Schalke 32 tisíc diváků, stejně jako na derby s Aue,“ vypráví Dobrý, který za Dynamo odehrál za tři sezony 93 utkání a nastřílel
v nich 23 gólů. V kabině se potkával s bývalými reprezentanty Ivo Ulichem, Markem Penksou či Tomášem Votavou. „I třetí liga
je v Německu velice sledovaná, zájem médií je značný, hráči jsou pod velkým tlakem fanoušků. Když se nám nedařilo, fandové
nám vykopali na tréninkovém hřišti hroby ve tvaru křížů,“ dává k dobru pikantní příhodu.
Když mu bylo čtyřiatřicet, pomýšlel na návrat do Čech. „Zájem o mne projevila druholigová Viktoria Žižkov, kterou vedl trenér
Půlpit, asistenta mu tehdy dělal Jindřich Trpišovský. Už jsem s Viktorkou trénoval, ale nakonec přišla nabídka od Chemnitzer
FC a já ještě dva roky zůstal v Německu,“ říká Dobrý, který si po postupu zahrál s Chemnitzem rok třetí ligu.

NÁVRAT DO PŘEŠTIC JAKO TRENÉR

Po návratu do Přeštic se věnuje roli trenéra. Začínal u žáků, nyní trénuje přeštické béčko, s kterým vede I. B třídu.
„Udělal jsem si A licenci, trénování mě baví,“ svěřuje se Pavel, který ještě hraje nižší soutěž v Bavorsku, ještě vloni na podzim
pomáhal Patersdorfu. „Už jsem skončil, hrát budu už jen za starou gardu Přeštic a Viktorky,“ slibuje Pavel Dobrý, který v
Přešticích žije a s přítelkyní Pavlínou vychovávají pětiletou dceru Julii.
Během kariéry v Německu se zabezpečil, našel si však práci. „Pracuji v Plzni v jedné firmě jako samostatný skladník.
V práci mi vycházejí vstříc, mohu se věnovat trénování. Chtěl bych to zkusit i ve vyšší soutěži, než je I. B třída,“ plánuje
šestačtyřicetiletý Pavel Dobrý.

Foto autor:   Foto: archiv P. Dobrého
Foto popis:   NA SNÍMKU z roku 1998 je Pavel Dobrý vlevo ve světlém dresu, na menším snímku s dcerou Juliií.

Zbavte se všech eur či dolarů a věřte české koruně, radí experti. Je na tom tak špatně, že určitě poroste URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Lenka D. Jančarová, Lidové noviny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 05:22 ,
Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Byznys , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72 , Návštěvy
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Překlápění korunových úspor do účtů v cizích měnách se už nevyplatí, na nákup eur či dolarů byl nejlepší čas před začátkem
války na Ukrajině. Koruna teď může díky intervencím ČNB jedině posilovat.

Důvěřovat české koruně a zbavit se cizích měn. To je strategie, která se podle odborníků oslovených serverem Lidovky.cz za
současné situace vyplatí.

„Opravdu se nevyplatí teď kupovat eura nebo dolary, ale naopak je doporučuji prodat a nechat si koruny. Česká národní
banka intervenuje, tedy zasahuje proti oslabování koruny. Koruna už teď nemůže být slabší, může jedině posílit,“ řekl například
ekonom Tomáš Havránek, který působí na Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  (IES
FSV  UK ).

Podle Havránka je navíc velmi pravděpodobné, že ČNB bude nejenom bránit oslabování koruny, ale bude ji v budoucích
měsících ještě aktivně posilovat. Zejména z toho důvodu, aby se inflace nedostala až nad patnáct procent ze současných asi
deseti. Posilování kurzu je totiž podle Havránka jediná cesta, kterou může ČNB inflaci srazit rychle.

Jak rozložit úspory ve stínu války? Odborníci radí, do čeho ‚přetavit‘ peníze, a jaké investice jsou toxickéKoruna pod tlakem
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„S překlápěním úspor do cizích měn bych byl velmi opatrný. Obecně platí, že investice do cizích měn patří k těm nejrizikovějším,
protože devizový trh dokáže reagovat velmi prudce na tu nebo onu stranu doslova z hodiny na hodinu,“ řekl ekonom České
spořitelny Michal Skořepa. „Opatrnost je dvojnásob na místě u drobných investorů, kteří jsou schopni reagovat na kurzový
vývoj vždy až s určitým zpožděním a s relativně velkými transakčními náklady v podobě směnárenských poplatků,“ dodal.

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka byla nejlepší chvíle pro nákup eur a dolarů před propuknutím války na Ukrajině.
Na začátku února bylo možné sehnat euro už asi za 24,20 koruny, kdežto teď je na úrovni 25,60. 

„Pokud by se kurz začal přibližovat 26 korunám za euro, tak by ČNB začala nakupovat koruny, a tím by kurz posiloval a vrátil by
se zpátky. U dolarů je situace trochu jiná. Euro oslabuje vůči dolaru, takže tam se může vyplatit nákup,“ reagoval Křeček. 

V první řadě je však podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka třeba vycházet z toho, že česká koruna je nyní v
důsledku geopolitické situace pod tlakem, a proto euro i dolar jsou pro české investory dražší. Přitom ve srovnání s eurem
nebo dolarem je koruna měnou nabízející podstatně zajímavější úročení. Takže to nyní nevypadá zrovna jako nejlepší doba
pro útěk z korun do cizí měny. 

„Eura nebo dolary mohou být atraktivní pro toho, kdo sází na další oslabování koruny navzdory intervencím ČNB. Nebo pro
toho, kdo chce třeba rozložit riziko,“ uvedl Dufek.

Proč kraje měly peníze v ruské Sberbank? Nejdříve mířily jinam, pak přišlo osudné rozhodnutíKam uložit peníze?

Pokud má však někdo v tuto chvíli volné peníze, které nejspíš nebude několik let potřebovat, pak jako rozumná kombinace
rizika, výnosu a likvidity přichází v úvahu podle Skořepy například investice do některého akciového fondu.

Investice do akcií považuje v současné době za dobrý krok také Havránek. „Pokud jste mladší a je vám mezi 30 a 40 lety a
investujete s tím, že chcete být za 20 let zajištění na důchod nebo mít finance pro děti na bydlení či na studia, tak se rozhodně
vyplatí koupit akcie. Jsou teď relativně levné ve srovnání s prosincem,“ vysvětlil.

Podle Křečka je rozumné investovat na akciovém trhu ve Spojených státech. Tam nejvíce rostou akcie zbrojních a
kyberbezpečnostních společností, případně firem z energetického sektoru, které těží z aktuálně vysokých cen energií. Naopak
je důležité dát si pozor na ty, které měly kapitál v Rusku.

„Celkově můžeme říci, že americký trh snáší celou situaci kolem války na Ukrajině mnohem lépe než evropský trh, který je celé
situaci mnohem blíže. Třeba evropské banky to odnesly docela výrazně,“ popisuje Křeček. 

Současně dodal, že pro nezkušeného investora je nejlepší vložit peníze do některého z akciových indexů. Jedním z nich je
například S&P 500, který zahrnuje akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA.

Složitější situace nastává ve chvíli, kdy člověk ví, že si chce za rok třeba koupit auto nebo zrekonstruovat byt a peníze bude
potřebovat. V takovém případě není příliš mnoho příležitostí, které nabízejí velké zhodnocení za tak krátkou dobu. Nejlepší je
podle Havránka uložit peníze na standardní spořicí účet. Tam z nich sice ukrajuje inflace, ale peníze jsou stále po ruce. 
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dům 4 dny bude zajišťovat 60 lidí, říká koordinátor centra Oldřich Volf. Dosud v centru pracovalo na 30 lidí. Kromě buněk na
vyřizování všech důležitých dokladů bude nově součástí centra i humanitární sklad.

mluvčí 
Takže na konci celého procesu oni si můžou odnést, co potřebuju si vyberou naloží se to do krabic nebo dotaz, komu se to
odvezl s sebou.

mluvčí 
Nechybí ani odpočinková zóna složky. Těch.

mluvčí 
Lůžek bude něco kolem šedesátky, ale chystáme se na to, že tady můžeme pracovat 300.

mluvčí 
Lidí k rychlejšímu odbavování uprchlíků pomůže registrační systém. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová Radiožurnál.

mluvčí 
Kabinet bude jednat o tom, jak zastavit prudký růst cen nafty benzínu. Teď jsou na čerpacích stanicích kolem 45 Kč za litr a víš.
Ministři by měli zvažovat úpravu daní i regulaci cen pohonných hmot, včetně jejich možného zastropování. Proti jakýmkoliv
plošným opatřením je dlouhodobě ministr průmyslu Josef týkala ze stan. Podle něj by vedla ke snížení konkurence mezi
prodejci a zdrženlivý je i premiér Petr Fiala z ODS.

mluvčí 
Musíme nejenom rychle něco udělat s tou cenou, ale i zvážit a bicí jisti dopady našich rozhodnutí, abychom za 3 dny zase
nečelili nějakému jinému problému.

mluvčí 
Basketbalistky USK Praha v prvním čtvrtfinále Euroligy porazily italské Schio 72 70, a to i přestože ještě v poslední čtvrtině o 12
bodů prohrávaly celý zápas odehrál jen šesti hráčkách. Trenérka USK Natalia Hejková hned po utkání věděla, díky čemu její
svěřenkyně utkání otočili.

mluvčí 
Byli jsme vyloženě obrannou enormně zásadně v obraně na konci zápasu prý také nízké Rotha tyto chci klobouček zasluhuje v
podstatě jsme ji muž potom nedovolili dávat jednoduché trojky, na které reálně spoléhali a novou, pokud se žádají Marii kont,
která nemalá nejlepší zápas za uvolnila se strhla ten tým v útoku.

mluvčí 
Postup do Final Four si Pražanky můžou zajistit už příští úterý ve druhém čtvrtfinále, které se hraje ve Sciu případný rozhodující
třetí zápas na programu v pátek 18. března v Praze.

mluvčí 
6,5 minuty za necelou hodinu by měl na Ukrajině začít platit další klid zbraní. Má umožnit evakuaci civilistů. Město ostřelovat
mých ruskou armádou. Dosavadní snahy o vytvoření humanitárních koridorů většinou selhaly. My se za chvilku přímo na
Ukrajinu podíváme.

Spojili jsme se s reportérkou televize CNN Prima News na Ukrajině Darius tomatovou. Dobré ráno.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Kde vás po telefonu zastihujeme?

mluvčí 
My jsme zatím ve městě vinice. Tam jsme před letní kopou včera. A musím říct, že cesta byla relativně bezproblémová. Nezažili
jsme žádné větší kolony, ale samozřejmě naše pojďte sem stále platí pravidla třeba vůbec registrující, tak asi myslíte, vypnout
světla zapnout výstražná světla zapnout osvětlení, osvětlení kabiny, kde vlastně ty vojáci mohli vidět dovnitř a vy jste projeli.

mluvčí 
Vy jste tedy v tom městě vinice, kde svého času byli čeští záchranáři, kteří tam přivezli různé přístroje a nabízeli odbornou
pomoc a výcvik, jaká je na místě situace a o čem s vámi nejčastěji lidé mluví?

mluvčí 
Jsme dorazili včera, takže jsme neměli ještě občas. Visíme, ale já bych se na balkoně a můžu vám více bytů zase auta rychle,
ale jezdí tramvaje, jestli novinku lidí, ale v tuto chvíli já navádí domů se, s kterou v tuto chvíli vláda kdysi lesíky zabarikádované,
takže nebezpečí, ale obecně bavíme teda dorazili jsme slyšeli sirény ráno byla ta strana. Řekněte, která nebyla třeba přímo
zasažena, tak máme se je prostě lidé disponují nezávislí špatně, tak to vás ještě dělat. Jsem třeba tripů tolik neschovávají, že
se chtějí zítra tady vlastně na ty situace se bude vyvíjet dál.

mluvčí 
Vy už se pohybujete po ukrajinském území několik dní. Mění se tam třeba pro vás způsob dopravy způsob pohybu, ať již kvůli
bojům nebo třeba kvůli zničené infrastruktuře?
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mluvčí 
To určitě nejde se pohybujeme třeba víte, kde získat fronta, tak jsme často se sice dívají na Matula zároveň na každém před
fondů získali vojáci v Iráku, která stále pod kontrolou mají zítra už myslím, že nám zajistilo právě bezpečnost. Měli 10 lidí
informace, ale potom banky využily spíše do té centrální Ukrajiny, tak tady ne vždycky po ní, takže situace už jiná už třeba ty
kontroly nejsou, tak teď lidé se u nás u nás si myslím, ani vidět pasy nechtěli dívat do auta.

mluvčí 
Před několika dny prý po vás někdo střílel. Víte už proto pravděpodobně byl.

mluvčí 
My jsme teď kontaktovali rovnou jsme u bezpečnostní prostě parkovací pro nás informace stále prověří, až když ví, ale v tuto
chvíli nemůžeme potvrdit jenom, abyste chápali, tak situace je tady nepřehledná vlastně opice tak podobné situaci taky velmi
těžké analyzovat vlastně vůbec stalo. Nejvíc vrátíme do Prahy, tak stále nad tím budeme pracovat a na turnajích.

mluvčí 
Vyvázli jste tedy z toho bez nějakých škod bez zranění.

mluvčí 
No vážně, ale zároveň díky mému kameramanovi Honzovi Bergerovi, protože ten 1 velmi pohotově. Měli jsme samozřejmě
strach, protože některý jezdíme tak, aby se problémy s významem měli kanystry s vízem ve chvíli, kdyby se třeba někdo trefil do
té kanystry, tak bychom mohli bouchnout šel zcela strašná tragédie, ale naštěstí vyvázli bez zranění. Odjeli jsme místa museli
právě se zmrazí a bezpečí spoutali.

mluvčí 
Tak přejeme hodně štěstí, to byla reportérka televize, CNN Prima News na Ukrajině. Darja Stomatová na slyšenou.

mluvčí 
Děkujeme.

mluvčí 
Posloucháte společné vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus. Vláda dnes bude jednat o další pomoci uprchlíkům.
Například navrhne, aby se lhůta pro jejich registraci na cizinecké policie prodloužila až na 30 dní. Běženci si totiž kvůli frontám
nestíhají doklady vyřídit tak rychle. Velký zájem o pomoc hlásí taky krajská asistenční centra, třeba jihočeské kontaktní místo
na letišti v Plané u Českých Budějovic. Denně pomůže asi osmi stovkám Ukrajinců.

mluvčí 
Palyzu kraji Nela je, jak tu dolů Čechy už 16. Pro.

mluvčí 
Paní Maria už v Čechách žije dlouho, že do centra ale přivedla svou dceru snachu a jejich 4 děti. S ubytováním jim pomohl
zaměstnavatel.

mluvčí 
Deficit mají svoji firmu.

mluvčí 
Hned u vchodu uprchlíkům vše vysvětluje dobrovolnice Elvíra Java v Českých Budějovicích. Známá sbormistryně už centru
pomáhá několikátý den. Sama totiž pochází z Ruska na Ukrajině. Studovalo a má tam rodinu.

mluvčí 
Momentálně nemůžu pomoct svý rodině, které úplně uprostřed těch válečných dějů, tak to jediný, co tady můžu vlastně dělat,
poslala jsem peníze, nakoupila jsem pomáhal svým všem kamarádům, kteří jsou na cestách.

mluvčí 
V centru si uprchlíci vyřídí víza zdravotní pojištění. Pomoc je tady ale připravená i pro ty, kteří potřebují psychickou podporu
týmu profesionálů. Od začátku tlumočí dobrovolník Adam lupénku.

mluvčí 
Když se tam to začalo Ukrajině, tak prostě vydře kašlem práci. Peníze není všechno. Budu pomáhat lidem tak jak můžu.

mluvčí 
Každý den centrum dokáže odbavit stovky lidí. Kritický den bylo zatím pondělí, kdy se centrum dostalo za hranu svých kapacit a
odbavilo 800 lidí. Popisuje pracovník krizového řízení krajského úřadu Vladimír Pešek.

mluvčí 
Já si myslím, že strop naší kapacitě těch 600 650 lidí, který jsme za tu směnu schopni odbavit.

mluvčí 
Asistenční centrum na letišti v Plané je otevřené nonstop. Agendu ale s uprchlíky zaměstnanci vyřídí každý den od sedmi do 19
hodin z Českých Budějovic Kristýna další dny Radiožurnál.

mluvčí 
O přepravu ukrajinských uprchlíků od polských hranic se starají dobrovolníci z Česka, dokonce i celé pracovní skupiny,
například úřednice z české pobočky německé firmy z obou průchod z oboru průmyslové automatizace. Přijímacím středisku u
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hraničního přechodu Kolčava Krakov věc na nich bylo vidět, že mají organizaci odvozu své skupiny uprchlíků docela dobře
zvládnutou. Teď se na místo podíváme.

mluvčí 
Jedna z žen, které se vydaly z Česka do Polska vstříc ukrajinským uprchlíkům, vyvolává jména ze seznamu, který sestavili ve
spolupráci s charitativními organizacemi ve Lvově. Nemusejí se tedy až na místě ptát, kdo cestuje do Brna nebo do Prahy.
Složení jejich záchranné mise už předem dané.

mluvčí 
Shromáždění bylo skupinu a teď jsme přivezli 13 auta. No bereme jedeme.

mluvčí 
To jsou jako dodávky, nebo to jsou.

mluvčí 
Naši mají větší auto.

mluvčí 
Osobáky zbytečně, ale ta charita nebo.

mluvčí 
Ne. My jsme úplně normální lidi, který, který nás napadlo, že zápas my my v české známe všichni 4 auta jsou jiný. Já jsem
červenýho kříže.

mluvčí 
Spolu jezdíte na vodu na chatu na hory, nebo jak se znám.

mluvčí 
My se známe z práce.

mluvčí 
By se jmenujete Iva Braunerová, takže vy jste se setkali v práci, řeknete si musíme pomoct, ano, aha, jaké práci 1 elektronik
německá firma. My jsme česká pobočka krásně zorganizované. Dáváme máme jako my jsme už trošku zprofesionalizovali, takže
bysme měli celý seznam, máme rodný čísla, máme telefony, máme čísla pasů, abysme věděli, koho veze, že jmenujete se. Já
ano Kamila na školách, když se šéfoval tedy té akce, jste šéfová v práci ano. Vypadá to na další úspěšný transport uprchlíků z
Ukrajiny. Českými řidiči a českými dobrovolníky mají to velice pěkně zorganizované, protože mají dokonce exceluje vedený
seznam se všemi náležitostmi, velice přesně vědí, koho vezou, kam jedou prostě česká organizace přijímacího centra pro
uprchlíky Kočové Pavel Novák, Radiožurnál.

mluvčí 
Humanitární koridor z ukrajinského města sumy bude fungovat i dnes, potvrdili to ukrajinské úřady. Plány na příměří a možnou
evakuaci už dřív oznámila Moskva s tím, že za třičtvrtě hodiny otevře i další koridory a za 3 čtvrtě hodiny začne taky Komerční
banka vyplácet peníze poškozeným klientům Sberbank ji nemají už přes týden přístup ke svým účtům. V Česku je bývalých
klientů původem ruské společnosti Sberbank víc než 100 000. Peníze si teď budou moci vybrat v hotovosti na vybraných
pobočkách Komerční banky, anebo si je nechat poslat na nový účet.

mluvčí 
Dobrý den, teď je čtvrt na 8. 2.

mluvčí 
5 minuty. Humanitární koridor z ostřelované ho ukrajinského města sumy bude otevřený taky dnes, řekl to regionální guvernér
Dmytro Životský. Kromě toho má pokračovat evakuace také v dalších ukrajinských měst. Podrobnosti k tomu už za okamžik.

Je tu Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Kolika lidem se podařilo město sumy opustit.

mluvčí 
Podle Kirilla Timošenko z kanceláře prezidenta Ukrajiny je to asi 5000 civilistů a na 1000 soukromých vozidel. Čtvrt bylo čtvrt
byl pardon, čtvrtmilionové město sumy poblíž ruských hranic o několik dní je pod silným ruským bombardováním. Jen v pondělí
bylo při ruských náletech zabito 22 lidí, včetně tří dětí.

mluvčí 
Dá se odhadnout, jak ta evakuace bude pokračovat dnes.

mluvčí 
Podle ruských úřadů má dnes od 10 hodin klid zbraní a evakuace pokračovat také z dalších měst. Moskva už příměří slibovala i
v předchozích dnech. Kromě včerejší evakuaci města sumy ale všechny pokusy o klid zbraní selhaly. Z jeho porušování se
vzájemně obviňují obě bojující strany. V předchozích dnech Ukrajina ruské vojáky obvinila, že i přes dojednané příměří útočili
na civilisty. Pro Ukrajinu je navíc nepřijatelné, že ve většině případů Rusko nabízí koridory, které končí v Rusku nebo
Bělorusku, jehož území také směřuje ruský vojenský útok na Ukrajinu.
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mluvčí 
Na seznam firem, které se rozhodly bojkotovat prodej v Rusku, se připojili další, které to jsou.

mluvčí 
Jsou to společnosti McDonald Coca Cola Starbucks. McDonald uvedl, že dočasně zavírá svých zhruba 850 restaurací v Rusku.
Tento krok je podle společnosti reakcí na zbytečné lidské utrpení, které se odehrává na Ukrajině. Firma uvedla, že je nemožné
předvídat, kdy se znovu otevře. Starbucks zavře asi 100 kaváren v Rusku stejně jako McDonalds Starbucks bude nadále platit
svým zaměstnancům v zemi. Coca Cola v úterý oznámila, že pozastavuje obchodní operace v Rusku, které představují zhruba
2 % příjmů firmy. Areál největší světová kosmetická společnost také zavírá své obchody a koncese a Rusku pozastavuje také
on line prodej.

mluvčí 
Spojené státy odmítly polský plán, jak dodat stíhací letadla na Ukrajinu. V čem je hlavní problém.

mluvčí 
V zásadě v tom, jak letadla Ukrajině dodat a přitom nevyvolat konflikt s Ruskem. Západ sice dodává na Ukrajinu nejdůležitější
zbraně zejména pro pěchotu, ale stíhačky jsou přece jen něco jiného, hlavně, protože vzdušná nadvláda je důležitou
podmínkou pro provádění všech dalších bojových operací i pro zajištění zásobovacích tras. Moskva už dřív oznámila, že
dodání letadel jedná se hlavně o MiG 29 by považovala za přímé zapojení třetí strany do konfliktu na Ukrajině se vším, co z
toho plyne. Podle Pentagonu by postup, který navrhuje Polsko, mohlo ohrozit bezpečnost celé Severoatlantické aliance.

mluvčí 
Tolik pro tuto chvíli Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce na slyšenou. Na slyšenou. Vláda dnes projedná mimo jiné
možnosti, jak zastavit prudký růst cen nafty a benzínu. Ty v Česku šplhají vzhůru každý den od chvíle, kdy Rusko zahájilo válku
na Ukrajině. Podle oslovených ekonomů navíc není ten růst cen konečný. Detaily probereme s Adélou poruchovou domácí
redakce, dobré ráno.

mluvčí 
Dobré ráno. Rychleji zdražuje nafta ta včera oproti pondělku zdražila o korunu a 17 haléřů průměrně tak řidiči v Česku
natankují naftu za 45 Kč 32 haléřů. Natural 95 pak za 45 Kč 51 haléřů a například na dálnicích nebo v Praze jsou ceny vyšší a
u nafty se blíží hranici 50 Kč za litr.

mluvčí 
Říkáme-li, že tím to se dnes bude zabývat vláda víme, jaký má plán.

mluvčí 
Zatím nemá žádný oficiální plán, jak růst cen paliv zastavit, o čem by členové vlády mohli jednat, naznačil v neděli v televizi
Prima. Vicepremiér Marian Jurečka KDU-ČSL.

mluvčí 
Hledání například formou cesty zastropování cen, například v oblasti pohonných hmot nebo vlastní energii je to jedna z variant,
kterou budeme v diskuzi zvažovat. To říkal, že my jsme si to uvědomí, že ta situace dopadá negativně náš občany, a to řešení
musíme a budeme hledat.

mluvčí 
Proti jakýmkoliv plošným opatřením je ale dlouhodobě, například ministr průmyslu a obchodu za hnutí STAN Josef síť těla. Na
Twitteru napsal, že plošná opatření by podle něj vedla ke snížení konkurence mezi prodejci. Já ještě připomenu, že vláda má
začít jednat v 10 hodin a závěry budeme znát po obědě.

mluvčí 
Co navrhují ekonomové.

mluvčí 
Například Hospodářská komora včera vyzvala stát, aby nařídil snížit ceny přímo u státního distributora paliv Čepro. Podle
komory by tím klesla cena na okolních čerpacích stanicích, případně by to lidem umožnilo tankovat levněji jinde. Makroekonom
ČSOB Dominik Rus Singh pak v našem vysílání včera řekl, že vláda by situaci řešit měla. Podle něj by ale měla být pomoc
zacílená jen na některé skupiny obyvatel.

mluvčí 
Si spíše dokázal představit jakousi cílenou, řekněme, adresnou podporu a nízkopříjmovým skupinám, kde by opravdu se
zvýhodnili skupiny, na které tato situace dopadá nejtvrději.

mluvčí 
Brusinka taky vysvětlil, z čeho se v Česku skládá cena benzínu nafty, a to v případě, že 1 l stojí 40 Kč.

mluvčí 
Přibližně 50 % těchto 40 Kč jde státu, a to prostřednictvím spotřební daně daně z přidané hodnoty. Skoro 40 % z této částky
pak tvoří samotná cena ropy a zbytek pak představuje marže, a to tedy marže. Já jednotlivých rafinérií, tak hlavně tedy
konečných prodejců.

mluvčí 
To byl makroekonom Dominik Rus Singh z ČSOB. Šéf státní správy hmotných rezerv Pavel Švagr v souvislosti s cenou paliv
vyzval pumpaře, aby marže uměle nenavyšovali. Správa státních hmotných rezerv podle švagra dodávky ropy na český trh
monitoruje. Zásobování je podle něj v normálu.
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mluvčí 
Tolik Adéla parková domácí redakce na slyšenou. Na slyšenou. Je středa 9. března za 6 minut bude půl osmé pokračuje
společné vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus. Rusko už téměř 2 týdny útočí na Ukrajinu zemi už od počátku invaze
opustili víc než 2 000 000 uprchlíků. Včera se otevřely v městě Suny první humanitární koridory. Podle ruských úřadů má dnes
evakuace pokračovat, a to i v dalších ukrajinských městech. Bývají probíhající války teď více s Michalem smetanou
bezpečnostním analytikem z katedry bezpečnostních studií na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Pozvání.

mluvčí 
Jak podle dostupných informací, které se samozřejmě liší, protože je válka ta evakuace nebo ty evakuace probíhají, dodržují
obě strany dohodnuté podmínky?

mluvčí 
Já myslím, že teďka v případě města sumy je to poprvé, kdy jsme slyšeli, že ta evakuace probíhá v zásadě o v zásadě dopředu
tzn. že tam nechal dochází k těm problémům, co jsme viděli o víkendu, kdy vlastně na té politické úrovni a došlo k uzavření
dohody o humanitárních a kordonem, ale zároveň no nebyli v té operační přímo té vojenské úrovni plně dodržovány a v
několika případech docházelo k pokračování útoků, které pak o dopadaly na oblast, protože to evakuace působí zastavené.

mluvčí 
Když se podíváme na ten vojenský konflikt, který sledujeme už téměř 14 dní šířeji, jaký podle vás mělo Rusko původní plán té
invaze?

mluvčí 
Ten původní plán, který teďka ukazuje, že o něm Rusko výrazným způsobem ho odhadlo, počítalo se o špatně, no, jak svoje
vlastní schopnosti, které přece mělo, tak o schopnosti druhé strany, které zase výrazně podcenilo. Ten původní plán byl
vlastně velmi rychlým způsobem o sebe dostat ke klíčovým strategickým bodům především tedy město Kyjev a o nějakým
způsobem donutit ukrajinskou vládu, aby, aby se vzdala, viz kapitulovala vlastně předstoupila na ty velmi jaksi politické politické
požadavky v poslední ukazuje, že o, že se skutečně, že skutečně nebyl realistický plán a že ukrajinská strana úkaz ukazuje
ochotu schopnost bránit mnohem vyšší míře než pravděpodobně kdokoliv analytiků četl. Co.

mluvčí 
Nebo kdo mohl způsobit to, že se ten původní plán nepodařilo uskutečnit a že jak jste říkal, že Rusko své síly přecenilo a
naopak Ukrajinu Ukrajinu podcenilo, jak je to možné?

mluvčí 
Jak je možné, že podcenilo o tohle tohle chyba, která se samozřejmě stává zase obecně válka, zastavila se i boj proti Rusku
minulostí některých někdy případech a každopádně určitý takový nepoměr mezitím nějaká politická v té válce pak půl roce pak
vojenská realita a o, jak už jsem někde, ale říkal víckrát vlastně pásmem problém té o toho špatného odhadu se občas
modifikuje právě ve státech, o které mají personalistické autokratické režimy, jako je například Rusko, kde samozřejmě to
nejvyšší vedení je poměrně izolováno v případě Putina dlouho mluví o tom, že samozřejmě se obklopuje čím dál tím menším
okruhem okruhem lidí, kde velmi malý disent a tedy kde názorový, která v tomto smyslu a kdo mu málokdo málokdo v tomto
zpíval směru odporuje, respektive on jako málo teda dál, takže tady určitá představa, že mě to proběhne něco jako v roce 2014
se podařilo anexe Krymu zhruba duchem taky poměrně o riskantní operace, která ale která ale naopak Rusku poměrně
poměrně dobře vyslal pořád oba, přesto jste něco jako krém. Samozřejmě ve větším větším rozsahu, ale topí a v podstatě
proběhne podobně tzn. Ukrajina nebude moc schopná, ani ochotná se bránit a určitou část obyvatelstva trendu v podstatě a za
Rusko Rusko rádi za operace proběhne poté vojenské ztráty stránce velmi hladce velmi rychle. Zároveň západ nebude to
skutečně jednotný, aby u a aby se překonat sankcí, které budou za za silné a zase rychle, takže tato kalkulace strach
samozřejmě výrazně se dál mohl tam oběhnout a určitě byla založena částečně na tom, jak se třeba západ choval v minulosti.

mluvčí 
Jak se díváte na tu debatu, je-li to tedy debata mezi, řekněme, ochotou polská vypomoct Ukrajině, několika stíhačkami MiG 29,
které by se tam ale museli dostat přes základnu v Německu a vás na to, že tím Američané nesouhlasí, protože se obávají, že
tím by se splnily obavy Moskvy, že by tedy do konfliktu vstoupila třetí strana?

mluvčí 
No tak tahle diplomatická výměna zhruba taková lehce lehce bizarní to takhle přehazování horké brambory, respektive komu
tato zpráva, že se tomu pod rozhodl, samozřejmě byla výrazná, ale velmi brzy se ukázalo, že přímo rozhodnutí vlastně
poskytnout a poskytnout a tato letadla skrze zákon celou vyzývají Spojené státy v Německu a nebyla předem konzultováno s
ostatními státy, takže člověk, takže svatou diplomatická výměna skončila s tím, že Spojené státy řekly, že oni oni ten plán
nepovažují za realistický proveditelný a ten pro mně samozřejmě, kde, kde způsobem zamotá hlavu, proč vůbec mělo polskou
dodávat své stíhačky skrze zákon obce v Německu a tam ta obava celkem pochopitelná, že pokud by Polsko o poskytlo polská
letadla, kteří jsou polská a krabice potom odlétala polského území, a to samozřejmě jim bude velké bezpečností, není riziko,
kde Rusko řekl před vstupem považovat za za válečné válečný akt a Rusko se obává, že toto je až moc jako přímá pomoc, to je
on kdo, že to můžu uspět výrazně skutečně ano a mohl by očekával nějakou formu realizace ze strany Ruska. Tam je to stalo
Polska u vás zase pochopitelná. Zároveň opět pochopitelné, že v padesáté, buďto s tím nebylo konzultováno? Tak.

mluvčí 
Tak od neděle nosili. Děkuju to nemají Michal Smetana, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií fakulty
sociálních  věd . Děkuju za rozhovor před námi jsou další společné zprávy Radiožurnálu plusu.
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Emeritní ředitel prostějovské knihovny Miloš Kvapil oslavil pětasedmdesátiny URL
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Městská knihovna v Prostějově „rozjela“ již naplno svoje veřejné aktivity. Její první březnová akce měla trochu tajemný název
MQ 75. Jeho obsah nám odhalil až podtitul – čtení z tvorby Miloše Kvapila, emeritního ředitele prostějovské knihovny u
příležitosti jeho životního jubilea. Za příspěvek děkujeme Haně Bartkové.

"Literární podvečer na počest jubilanta
Čtvrteční podvečer 3. března byl zasvěcen poezii a role recitátorů se ujali jubilant a jeho přítel, divadelník a známý prostějovský
kulturní činitel Miloš Forst. V úvodě zazněla ukázka z Pochodu knihovníků, jehož autorem je jeho spolužák, přítel, prostějovský
rodák a hudební skladatel Karel Řičánek.
Miloš Kvapil nejen četl, ale komentoval ukázky. Poezii píše od roku 2002. Vyšlo mu šest básnických sbírek: Eukleidovská Seč
klásků lásky (2003), Císařovy vousy (2012), O přírodě – Peri Fyseos (2013), Útesy času (2014), Ad Maiorem Dei Gloriam = K
větší cti a chvále Boží (2016, 2. rozšířené vydání 2018), Mlhy podzimní noci (2020). V roce 2015 vyšla kniha označená jako
výbor a dodatky textů o zemích půlnočních Vůně moře a lišejníku (v anglickém překladu Miroslava Resslera a Kateřiny
Javorské).

Tematika jeho veršů je různorodá a bohatá. Najdeme v nich lyriku, epiku, úvahy o životě, historii, křesťanství, milované Řecko s
filozofy, ale také havrany, sovy, stromy, cesty, východy slunce, buky, fylity, pomněnky…Nechybí ani inspirace Knihou čtení od
Alberta Manguela.
Tyto texty píše pro své přátele a potom je na návrších předčítá. Právě tito přátelé byli přítomni na literárním podvečeru. Byli
mezi nimi například geolog a aktivní turista Václav Kopečný, nakladatelka Hana Dziková z olomouckého nakladatelství
CULTUM, emeritní ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Vladislav Raška a exprimátor Prostějova Miroslav Pišťák.
Na závěr přednesl Miloš Forst dvě básně na počest jubilanta – Píseň o nejhlubší vině od Jana Skácela a Legendu od Jiřího
Haussmanna.
Knihy jsou pro něj patníky lemující cestu životem
Prostějovský rodák (*15. února 1947) absolvoval v roce 1965 zdejší gymnázium. Potom studoval obor knihovnictví a vědecké
informace na Fakultě  sociálních  věd  a publicistiky UK v Praze  (1971).
Působil jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, v Informačním centru Výzkumného ústavu oděvního v
Prostějově, jako vedoucí Informačního centra UP v Olomouci, knihovník technické knihovny Moravských železáren v Olomouci,
vedoucí Informační služby Městského úřadu v Prostějově a od roku 1997 do března 2009 jako ředitel Městské knihovny v
Prostějově.

Miloš Kvapil je nejen básník, ale také aktivní turista, milovník přírody, dobré knihy a hudby. Je autorem drobných vlastivědných
publikací věnovaných Prostějovu a Prostějovsku, studií i článků.
V letech 1992–2009 byl editorem prostějovské Štafety, do níž také přispíval. Je nositelem Ceny města Prostějova za přínos k
rozvoji knihovnictví (2009) a Ceny českých knihovníků (2007). Žije v Moravské Třebové, ale do Prostějova se rád vrací.
Hana Bartková
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mluvčí 
Jednu asistenci zapsali Pavel Zacha New Jersey Ondřej kaše z Toronta a Jan Rutta z Tampy Bay. Alexandr Ovečkin dvěma
góly přispěl k vítězství Washingtonu 54 v Calgary a v historické tabulce střelců se vyrovnal třetímu Jaromíru Jágrovi.

mluvčí 
Pod výhru Washingtonu nad Calgary se dvěma góly podepsal Alexandr Ovečkin. Ten druhou trefou do prázdné brány Final
dorovnal třetího nejúspěšnějšího střelce historie NHL Jaromíra Jágra. Sedmisté šedesátý šestý gól ruského kanonýra v
zámořské soutěži přesto nebyl fanoušky ve zkoušeném 7 oceněn tradičními ovacemi vestoje. Ovečkin totiž svého twitterového
účtu stále neodstranil profilovou fotku s Vladimirem Putinem a tlak na jeho osobu tak sílí fanoušci Edmontonu, kde mají Capital
zítra odehrát další utkání mu dokonce slibují modro žluté peklo.

mluvčí 
Fotbalisté Polska postoupili po vyřazení Ruska play off kvalifikace světového šampionátu do finále bez boje. V něm pak narazí
na vítěze zápasu mezi Švédskem a Českem.

mluvčí 
Česká reprezentace nastoupí proti Švédsku Ferenc aréně v Soluni dle původního plánu, tedy 24. března. Vítěz utkání postoupí
do finále s Polskem, které se bude hrát opět později v Chodově.

mluvčí 
Pro nás se vlastně nic nemění. Trenérský tým se na Švédsko připravuje už několik měsíců. Stejně tak analyzuje hru polské
reprezentace. A organizační část realizačního týmu má zajištěnou logistiku a vyřešené detaily, jak směrem k úvodnímu zápasu
ve Švédsku, tak potom v Polsku.

mluvčí 
Fotbalisté Bayernu Mnichov napravili zaváhání z úvodního duelu osmifinále Ligy mistrů a v odvetě deklasovali na svém hřišti
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Salcburk 71 hattrickem a asistencí přispěl k vítězství Robert Lewandowski, který se 12 góly posunul do čela tabulky.

mluvčí 
Střelců. Liverpool.

mluvčí 
Doma prohrál gólem Martineze 01 s Interem Milán díky vítězství 20 v prvním utkání ale také postoupil mezi nejlepších 8 celků
Ligy mistrů.

mluvčí 
8 hodin 10 minut ještě jednou vám vzniklo příjemné dobré ráno. Nabízíme přehled témat pro následující hodinu už za chvíli
třeba podrobně probereme. Ten vojenský konflikt na Ukrajině bude zajímat, kde se teď vlastně všude bojuje, s jakými
prostředky a co můžeme očekávat v nejbližších dnech, zeptám se Jana Ludvíka z pražského centra pro výzkum míru.

mluvčí 
Potom si představíme novinky na vzdělávacím webu České televize ČT Edu. Ten nabízí učitelům rodičům dětem nově materiály
související právě s válkou na Ukrajině. Speciální stránku pak přichystal i portál Déčka.

mluvčí 
Lada Kolovratová dnes vyrazila do pražské potravinové banky a ta teď v souvislosti s uprchlickou vlnou vydává až 5× více
potravin než běžně tak jaké potraviny největší zájem, jak dlouho ještě vydrží současné zásoby, řekneme krátce před devátou.

mluvčí 
153 000 ukrajinských uprchlíků už překročilo hranici se Slovenskem a číslo stále roste. Na severu Slovenska také vzniká
stanové městečko pro 4 stovky z nich. S jeho budováním pomáhají i čeští vojáci a víc už si řekneme se zpravodajem České
televize právě na Slovensku Petrem obrovským Petře, zdravím tě, dobré ráno.

mluvčí 
Já tě zdravím. Dobré.

mluvčí 
Ráno. Vy jste včera ve stanovém městečku točil, tak nám přibliž, co tam všechno budou mít uprchlíci k dispozici a hlavně, kdyby
se mělo otevřít.

mluvčí 
Asi stovka českých vojáků staví nedaleko Liptovského Mikuláše v bývalých vojenských kasárnách. V areálu okradl. Vlastně
kompletní humanitární základnu. Měli by s ním být hotový zítra. První lidé by se tam měli ubytovat v sobotu čeští vojáci s sebou
přivezli dvacítku vyhřívaných stanů. Každý z nich má i elektrické osvětlení. Do těch stanů přivezli postele a spací pytle. A kromě
toho s sebou mají taky buňky se sociálním zařízením s toaletami, sprchami, umyvadly nádrž na pitnou vodu, anebo energo
centrálu tak, aby ta humanitární základna nebyla závislá na žádných vnějších zdrojích energie. Asi 2 desítky českých vojáků na
místě zůstanou minimálně měsíc budou toto zařízení provozovat. Budou provozovat pouze tu infrastrukturu veškeré další služby
jako třeba stravování, praní prádla, úklid, tlumočení, psychologickou nebo zdravotnickou pomoc. To už mají na starosti
slovenské úřady. Slovenské úřady taky budou lidi. V ODS východní hranice v pravidelných intervalech převážet k litevskému
Mikuláši do toho zmíněného tábora autobusem 1 takový tábor už na Slovensku existuje ve východoslovenském městě
Humenné spravují ho. Zdejší hasiči je to ubytování, které slouží krátkodobě na jednu 2 noci, aby si lidé odpočinuli poté
vyčerpávající cestě. Zorientovali se získali základní informace. Zajistili si dopravu dál na západ nebo v případě NASA, případně
na Slovensku nějaké dlouhodobé útočiště.

mluvčí 
Jak to vlastně na hranicích aktuálně vypadá, jak dlouho lidé musejí čekat, než se dostanou z Ukrajiny na Slovensku.

mluvčí 
Podle ranních informací slovenské policie na přechodech ubyla a Vyšné německé. Čekají lidé od čtyř do šesti hodin. Není ale
možné v tuto chvíli pro mě nezávisle ověřit, jestli to tak na druhé straně opravdu je na přechodu velké slepence, který slouží
pouze pro pěší, je odbavovací proces podle slovenské policie plynulý ta situace na hranicích se v posledních dnech zásadně
nezměnila. Každý den přichází od 12 do 14 000 uprchlíků. Jsou to především ukrajinské matky s dětmi, protože z důvodu
mobilizace. Muži musejí zůstat na Ukrajině. Jsou to ale i obyvatelé třetích zemí, kteří na Ukrajině žili pracovali studovali a ti
většinou pokračují a domů třeba Slovensko ve spolupráci s dalšími zeměmi s Indií s Marokem vypravilo už několik repatriační
letů. Ze z Košic. Do této doby ta pomoc stále hlavně na dobrovolnické práci přímo na hranici je té pomoci dost, ale v rámci
Slovenska se začínají ozývat hlasy, že takto už to dál nejde, že stát by měl převzít aktivnější roli. Třeba košický primátor si
včera stěžoval, že město příliv lidí přestává zvládat ne, protože by tam velká část z nich zůstávala, ale protože Košice jako
centrum východního Slovenska jsou uzlem, kam všichni, kteří tu hranici překročí, zamíří zaplní tamní autobusovou nebo
železniční stanici, hledají si spojení, hledají si ubytování a město na takový příliv lidí nebylo připravené, takže lokální problémy
tohoto typu se zřejmě budou objevovat častěji častěji.

mluvčí 
Na Slovensko se ale zároveň stahuje také technika vojáci NATO kvůli posílení východní hranice aliance tak jak to vnímá
slovenská veřejnost, protože přibyly obavy z útoku tu kritiku, kdy se řadě lidí nelíbila představa, že by na Slovensku měly být
americké vojenské jednotky.

mluvčí 
Já upřesním, že technika se sem ještě nestahuje. Mi definitivní podobu té tzv. bojové skupiny na to neznáme. Víme ale, že Češi
by v ní měli mít 4 stovky zástupců a měli by této bojové skupině velet ostatně česká vláda bude ten mandát schvalovat dnes.
Dál by se do té bojové skupiny měly zapojit Němci Holanďané možná Slovinci. Částečně taky Američané celkem by měla čítat
1500 vojáků a počítá se s tím, že na Slovensku přijedou pravděpodobně. Během příštího měsíce, protože to musí schvalovat
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jednotlivé národní parlamenty jednotlivé národní vlády. Podle průzkumu z víkendu zhruba polovina slovenské veřejnosti
podporuje přítomnost vojáků Severoatlantické aliance ovšem pouze za předpokladu, že si Slovensko bude moci vybrat z jakých
zemí. Tito vojáci a vojačky pocházejí. Obecně se dá říct, že čím větší bych v té bojové skupině bylo zastoupení Američanů, tím
bude podpora slovenské veřejnosti nižší, protože část zdejší veřejnosti má takový silný antiamerický sentiment, takže
preferovali by zastoupení jiných zemí a zdá se podle těch dosavadních informací, že opravdu v této bojové skupině budou
Spojené státy hrát spíš menšinovou roli.

mluvčí 
Říká přímo ze Slovenska náš zpravodaj Petr obrovský, Petře děkuji.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
A po čtvrt na 9 pokračujeme zprávami dobré ráno. Příslušníci ruských sil převzali plnou kontrolu nad ukrajinskou jadernou
elektrárnou v Záporoží. Na místě zůstávají její zaměstnanci, kteří údajně pracují v běžném režimu. S tím nesouhlasí ukrajinská
strana, podle které Rusové pracovníky mučí a drží uvnitř areálu proti jejich vůli. Zařízení se stalo terčem bojů minulý týden kvůli
ostřelování začalo hořet ve výcvikové budově, která leží zhruba 450 m od nejbližšího jaderného reaktoru v reaktoru.

Venezuela propustila nejméně 2 vězněné občany Spojených států. Došlo k tomu krátce po překvapivé schůzce venezuelského
vůdce Nicoláse Madura americkou delegací Caracasu jednali mimo jiné o možnosti zmírnění sankcí na vývoz ropy ze země.
Administrativa Joea Bidena se snaží omezit růst cen paliv poté, co kvůli konfliktu na Ukrajině zakázala dovoz energetických
surovin z Ruska. Washingtonu před třemi lety uvalil na Madurův režim sankce za porušování lidských práv a politické represe.

Na většině míst by lidé mohli příští pondělí odložit respirátory. Změnu projedná vláda ministr zdravotnictví Vlastimil válek
navrhne, aby zůstala povinnost zanechá jen v hromadné dopravě zdravotnických sociálních zařízeních. Lidé by se tak nemuseli
zakrývat dýchací cesty v obchodech na pracovištích nebo na hromadných akcích.

V Poslanecké sněmovně zasedne výbor pro evropské záležitosti. Členové proberou česká stanoviska pro neformální jednání
evropských lídrů, které se koná ve čtvrtek pátek ve Francii. Zabývat se budou také dopisem předsedy ukrajinského parlamentu
Ruslana Štefan Čonka žádosti Ukrajiny, která chce urychlit proces přistoupení k Evropské unii.

mluvčí 
2 týdny po začátku války na Ukrajině se zítra vůbec poprvé sejdou šéfové diplomacie Ruska Ukrajiny ke společnému jednání
dnes ráno informaci potvrdili zástupci obou stran. K té schůzce má dojít v Turecku. V tuto chvíli se ale zaměříme na dosavadní
průběh těch vojenských akcí na území Ukrajiny než na diplomatická řešení. Naším hostem je teď Jan Ludvík, výzkumný
pracovník pražského centra pro výzkum míru z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , tak
vám přeji dobré ráno.

Dobré ráno. Zítra tedy uplynou 2 týdny od začátku invaze tak, jak zatím můžeme hodnotit ten dosavadní průběh bojů, čeho
jsme byli svědky, jak nazvat tuhle válku?

mluvčí 
Byli jsme zatím svědky války, která je i pro část světa naprosto překvapivá probudila západ z určitého post studeno válečného
snu, ve kterém se zdálo, že válka mezi státy je minimálně v Evropě věcí minulosti. Z hlediska vojenského vidíme konflikt, ve
kterém Rusko, jehož armáda.

Se ten konflikt podle všeho dlouhodobě připravovala, předvádí výkon, který je výrazně horší, než se od ní dalo čekat a který
zatím probíhá pro Ukrajinu.

Poměrně příznivě. Nicméně stále platí, že Ukrajina přece jenom výrazně menším státem s omezenými možnostmi, takže ten
ruský postup postup je malý, ale otázka, jestli Ukrajinci i pojezdy se podaří dosáhnout politického od něj. Dřív než Ukrajina z
velké části zničeno.

mluvčí 
O tom, že ten postup ruských vojsk není takový jako se třeba očekávalo nebo jakýsi Rusové představovali se mluví víceméně
od začátku té války nebo toho konfliktu. Teď třeba v poslední době se mluví často o tom, že Rusové se zaměřují na civilní cíle,
tak souvisí to s tím, že třeba zkrátka vojensky takovými těmi tradičním postupem se to úplně nedaří, tak začne ta válka se vést
směrem k civilistům tak, aby nějakým způsobem se posílila ta vyjednávací pozice.

mluvčí 
A já bych úplně nebo o tom, že se své zaměřují na civilní cíle bych k tomu dochází. Máme v Rusku stále zaměřili na ty vojenské
cíle. Co je to zásadní změna již na začátku té operace Rusko vsadilo na 2 věci, a to nás rychlost a řekl bych takový mírný
přístup, byť to zní paradoxně, kdy Rusko postupovalo malých skupinách, snažilo se minimalizovat civilní ztráty pravděpodobně z
politických důvodů, aby ta nová vláda, kterou podle všeho chtěli na Ukrajině dosadit, neztrácela legitimitu tím, že za sebou
nechávají tisíce mrtvých.

Tuhle chvíli 100 do značné míry tu citlivost opouští a snaží se využít to, v čem má výhodu tzn. obrovská palebná síla, kterou
sice dominantně, byť ne vždy zaměřují na vojenské cíle, ale už nebudou úplně ohled na to, že vojenské cíle jsou často blízko
civilních oblastí a i vedlejší škody obrovské.

mluvčí 
Když se podíváme na mapu Ukrajiny, kde teď probíhají ty nejtvrdší boje, tak které oblasti to jsou, kam se přesunula ta hlavní
bojová činnost Ruska?
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mluvčí 
Jsou to v podstatě stále ji stejné oblasti nejtvrdší nebo ta klíčová vlastně je kolem Kyjeva, kde zůstal. Javorská tou nejkratší
cestou postoupit rychle prvního dne. V podstatě se dostal až na předměstí dělá, ale ten postup se zastavil částečně se zastavil
díky odporu Ukrajinců částečně díky logistickým problémům, které tam, které Rusko má.

Naopak postupuje Rusko Rusko zároveň postupech, jak je tedy ještě z toho východního severovýchodního směru, kam se jim?

Daří stále ještě sekyru pro mě ale pořád nejsou těch předměstí. Je vedení se snaží o nějaké obklíčení Kyjeva a pak je otázka,
jestli se pouzí to samotné město dobýt, anebo jenom o klíči dlouho obléhat a doufat, že se, že se samo vzdá, a to poslední
velmi významnou osou toho ruského postupu ta, kdy se skutečně nejvíce na jihu. Kde se Rusku podařilo dostat až Dněpr a
postupuje jednak směrem k oni se. A druhá se v podstatě podél Azovského moře ruské síly spojili s těmi jednotkami, jak
separatistických republik a podařilo se jim uběhnout mariupol, kde je situace, jak z vojenského hlediska pro ukrajinskou
armádu, tak humanitárního hlediska pro ukrajinské cyklisty velmi špatná.

mluvčí 
Já se vrátím s dovolením té situaci u Kyjeva na tuhle oblast byla upřená velká pozornost uplynulých dnech i kvůli tomu velkému
konvoji, který se s blížil směrem k hlavnímu městu Ukrajiny. Ten postup toho konvoje se zastavil. Víme, proč, co se tam děje, do
jaké míry opravdu je tohle předzvěst nějakého velkého útoku na Kyjev?

mluvčí 
No dozajista to ten velký útok na Kyjev je cíl a prezidentem konvoj směřuje podle odhadů. Například britské prodejce službě
zastavení komu konvoje směsí a problémů ruské justice a směsí toho, že Ukrajinci kladou na předměstí dělá velmi efektivní
odpor.

mluvčí 
Když bychom ještě měli obecně zhodnotit ten průběh té války, tak co zatím ukázala o tom, jakém stavu opravdu je ruská
armáda ve srovnání s tím, jak se prezentovala Rosu.

mluvčí 
Těžké říct, protože ruská armáda nebojuje, tak jak smluvní čekali, to dozajista a dozajista má víc problémů, jsme si mysleli, ale
vůbec jisté, kolik těch problém vlastně bylo jaksi vlastníte armádě a kolik bylo způsobeno tím, že armáda nucena dělat něco, na
co nebyla úplně připravována způsobem, jakým nebyla připravována tzn. dostáváme do toho konfliktu, jak jsem říkal, vstoupila
těch malých skupinkách, které vsadily rychlost, zatímco jejich, který na jim říkala postupovat, tak oni taktických uskupeních a
spíš než rychlost sázet na palebnou sílu dělostřelectva.

Zároveň ruská doktrina, byť je víc spoléhá jaksi dá taktickou penzí je vlastně operačně defenzívní a Rusko vede válku už
poměrně daleko od svých logistických center, které tradičně spoléhají na železnici a teď vidíme, že Rusko a zásobování po
silnici neumí. Nejde to procenta také stojí ten konvoj v podstatě vzdálenost mezi Kyjevem a těmi železničními spoji v Bělorusku
je někde na maximu toho, co ruská logistika vůbec se teoreticky schopná zvládnout.

mluvčí 
Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byl naším hostem. Děkujeme přeji
hezký den, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Přepis: Jak to vidí Jiří Pondělíček – 8. března 2022 URL
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Hostem byl amerikanista Jiří Pondělíček.

Jan BURDA, moderátorJak reaguje americká vláda i společnost na ruskou invazi na Ukrajině? V čem se přístup vlády
Spojených států v současné chvíli liší od dob studené války? Jak velkou podporu Spojené státy poskytují Ukrajině, ale i svým
evropským spojencům Severoatlantické alianci. A jaký dojem vzbudil první Bidenův projev o stavu Unie z minulého týdne?
Americký pohled na rozkolísaný svět nám dnes zprostředkuje Jiří Pondělíček, amerikanista z Univerzity Karlovy, vítám vás.Jiří
PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKDobré ráno.Jan BURDA, moderátorK poslechu zve také Jan Burda. Nejde začít jinak, jak
reaguje americká společnost na ruské napadení nezávislého státu Ukrajina?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKJe tam
zřetelný posun ve vnímání toho problému. Já jsem viděl nějaké průzkumy veřejného mínění z doby těsně tedy před invazí
provedené společností /nesrozumitelné/ od 19. do 22. února. To znamená opravdu pár dní před tou samotnou invazí a potom
vlastně v tom prvním týdnu a jsou tam zřetelné posuny v podpoře, ať už sankcí, vyzbrojování Ukrajiny i třeba posílání jednotek
nebo posilování jednotek NATO na tom východním křídle. Vlastně jediné, co se příliš nepohnulo, tak je podpora pro přímé
nasazení amerických jednotek, což je ale logické. Je to něco, co Joe Biden vlastně kategoricky odmítá už dlouhou dobu. Tak
tam to číslo tuším se pohnulo jenom z nějakých 16 %, kteří byli pro před invazí na 19, kteří jsou pro teďka. Jinak ve většině
těch případů opravdu ty posuny tam jsou poměrně znatelné.Jan BURDA, moderátorZdvihla se ve Spojených státech nebo
třeba také v Kanadě nějaká větší lidová vlna solidarity, anebo je pro Američany válka v Evropě příliš daleko?Jiří PONDĚLÍČEK,
amerikanista, FSV  UKUrčitě byly nebo vznikly nějaké charity, které vybírají prostředky, nicméně samozřejmě třeba na rozdíl od
nás nebo Polska, kteří jsme blízko, takže k nám ti uprchlíci přímo proudí a je možné třeba jezdit pomáhat na tu hranici nebo se
starat o uprchlíky tady. Tak samozřejmě to je něco, od čeho jsou Američani až příliš vzdáleni. Jak moc silná je ta vlna toho,
nějaké té lidové solidarity, tam si netroufnu odhadovat. Protože přece jenom pro Američany ta zahraniční politika většinou
nebývá úplně středem, středobodem jejich zájmu. Takže myslím si, že, že by to úplně vyvolalo nějakou, nějakou celonárodní
bouři, tak to asi ne. Ale, ale některé ty posuny tam jsou znatelné a je to dobře.Jan BURDA, moderátorBudu citovat amerického
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prezidenta Johna Bidena. Myslel si, že západ a NATO nebudou reagovat. Myslel si, že nás může rozdělit, ale Putin se spletl. To
řekl prezident, šéf Bílého domu v už zmíněném projevu o stavu Unie. Na úvod ocenil Ukrajince, včetně ukrajinské velvyslankyně
ve Washingtonu. Následně členové kongresu, kteří byli často oděni třeba v barvách ukrajinské vlajky, tak tleskali ve stoje. Na
kolik výjimečné je, že americký prezident začne projev o stavu Unie, který je určen především americkým občanům, tak začne
cizí zemí?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKJe to, jak říkáte. Ta zpráva o stavu Unie je vlastně nějakým skládáním účtů
především z té domácí politiky. Samozřejmě vzhledem k tomu, jak čerstvá a jak významná ta událost je, protože já se skutečně
domnívám, že útok na Ukrajinu je věcí, která mění v mezinárodní systém nebo hrozí /nesrozumitelné/ mezinárodní systém
možná víc než 11. září. Tak je asi logické, že se tomu musel věnovat. On se tomu věnoval tuším prvních asi 5 nebo 6 minut. Už
jenom to, že to zvolil vlastně na začátek jako téma kterým, kterým otevře, je něco, něco bych řekl výjimečného. Takže vlastně
až potom přišli, přišlo takové to klasické obligátní chlubení se svými úspěchy v oblasti infrastruktury, případně tedy nastínění
nějakých dalších plánů v oblasti daní. Takže svědčí to o tom, jaký význam ta administrativa, ale vlastně možná celý, celý
kongres nebo nejenom ta moc výkonná ale i zákonodárná té krizi nebo té válce přisuzují.Jan BURDA, moderátorSpojené státy
společně s Kanadou uzavřely svůj vzdušný prostor pro ruské dopravce. Jaké další sankce vůči Rusku teď platí, na koho a jsou
ve hře další restrikce? Jejich zpřísnění ještě?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKTak ty sankce, pokud vím, tak významné
ruské banky jsou odstřiženy od toho systému SWIFT. Sankcionováni jsou konkrétní představitelé ruského režimu, především
tedy ti, kteří se nějakým způsobem podíleli nebo podílí na tom napadení Ukrajiny. V Rusku byl, a to je možná ta hlavní věc
vzhledem k tomu, že Rusko se snažilo připravit na nějaké západní sankce dlouhodobě především tím, že si vytvořilo poměrně
rozsáhlé devizové rezervy. Tak tou hlavní bych řekl sankcí je to, že tyto devizové rezervy, které jsou drženy v Americe a v
zemích Evropské unie, tak byly zmrazeny. Takže Rusko s nimi de facto nemůže nakládat. Je to jako, kdyby je nemělo pro tyto
účely. Co se týče dalších sankcí, pak tam ještě jsou tedy nákupy nebo financování vlastně nákupů ruských nerostných surovin.
Což je vlastně něco, co fungovalo možná až moc dobře z pohledu Spojených států amerických. Oni se ale i Evropy, oni se
snažily vlastně oba, obě tyto země nebo Evropská unie jako tedy ne jedna země, ale jedna entita snažili vyhnout sankcionování
právě těch nerostných surovin. To znamená zákaz dovozu ropy a plynu, ale podle zpráv, které mám, tak ty ruské tankery plné
ropy teď bloudí po oceánech a nikdo jí nechce, protože se všichni bojí toho, aby nějaké ty sankce neporušili, právě
obchodováním s někým nebo právě v důsledku tedy omezení financování. Takže to, co je na stole ještě, co by se dalo zpřísnit
z ekonomických sankcí, tak určitě je právě třeba úplný zákaz, úplně odstříhnutí Ruska od světových trhů s ropou a s plynem.
Ale myslím si, že to asi v současnosti není na stole.Jan BURDA, moderátorAmerický ministr zahraničí je teď na návštěvě v
Evropě. Budu citovat Spojené státy, v příštích dnech posílí svůj vojenský kontingent v Litvě o dalších 400 vojáků. To řekl ve
Vilniusu šéf americké diplomacie Blinken. Funguje NATO tak, jak má? Cítí evropští spojenci podporu?Jiří PONDĚLÍČEK,
amerikanista, FSV  UKJak to vidí evropští spojenci, to asi v tuhle tu chvíli já říct neumím. Já nějaké průzkumy třeba z Pobaltí
neznám, ale myslím si, že NATO vlastně zareagovalo správně už v roce 2014 na tu okupaci a následnou anexi Krymu a
vytvoření těch, těch útvarů na východě Ukrajiny Ruskem podporovaných. Že vlastně tehdy začalo to posilování východního
křídla, zřízení té vlastně předsunuté nějaké vojenské přítomnosti to /nesrozumitelné/. Kterou teď vlastně Amerika posiluje. Ta
reakce je podle mě správná. Je tam jasná snaha tedy tak, jak vlastně říkali všichni představitelé, jasná snaha naznačit, že tedy
samozřejmě vůči Ukrajině žádný závazek nás nepojí. Ale v případě, že by, že by se Vladimir Putin rozhodl třeba zopakovat něco
podobného v Pobaltí, takže to skutečně povede k aktivaci toho pátého článku. Je to vlastně, samozřejmě ty síly je otázka, jestli
byly schopny zastavit nějakou velkou invazi, ale je to je, je to spíš vlastně věc, která dává najevo to odhodlání Spojených států
amerických Evropu bránit.Jan BURDA, moderátorZaregistroval jste nějaké komentáře, ať už v médiích politického nebo mezi
demokraty republikány v americké politice na to zvažování Finska a Švédská, že by do Severoatlantické aliance vzhledem k
tomu, jaká je současná situace a co se děje v Evropě, že by do něj mohli vstoupit?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKJá
se domnívám, že tady ta možnost je na stole. Neslyšel jsem, že by k tomu, že by vůči tomu byl, byl nějaký odpor. Mnozí
představitelé NATO se vyjadřovali tak, že v podstatě vzhledem k tomu, že ty armády samozřejmě dlouhodobě spolupracují a
vlastně jak jak Finsko, tak Švédsko si tady tu možnost dá se říct, držely v záloze právě i tím, že se snažily udržovat ty standardy
NATO. Tak v podstatě u těchto zemí, kdyby projevili skutečně zájem, tak v podstatě ten proces by mohl být velice rychlý. Takže
nemyslím si, že by tam byly minimálně třeba ze strany Spojených států amerických, si myslím, že tam by nebyly asi závažnější
překážky vůči přijetí těchto dvou zemí. Samozřejmě přijetí jakékoliv země musí schválit všechny členské země NATO. Takže
nemůžou asi hodnotit, jestli by opravdu všechny byly pro, ale ze strany Spojených států amerických myslím, že by ta překážka
nebyla.Jan BURDA, moderátorSpojené státy mají ve svých dějinách vždy určitá období, kdy jsou v izolaci a chtějí být v izolaci.
Teď to nehrozí, teď se o tom nemluví a dá se říci, že co se týká té jednoty spojenecké v rámci NATO, je dobře, že teď je ve
funkci prezident Biden?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKOno ta, ten izolacionismus fungoval vlastně po větší část těch
amerických dějin. Dá se říct, že to, co přišlo po druhé válce, tak spíš byla z historického pohledu nějaká výjimka než, než
pravidlo. Mluvilo se hodně o tom, že vlastně ta ochota voličů ve Spojených státech amerických, je nějakým způsobem nadále se
výrazně angažovat ve světě klesá. A to nejenom u republikánů, kde samozřejmě možná jejich nejvýraznějším reprezentantem
byl právě bývalý prezident Donald Trump, ale i u demokratů, kde třeba Bernie Sanders mluvil o tom, že Amerika musí přestat
utrácet takové peníze za zbraně a za angažmá ve světě a měla by se soustředit na domácí priority. Myslím si, že v tomto ohledu
buďme rádi, že je prezidentem Joe Biden aspoň ti z nás, kteří tedy si přejí další angažmá Ameriky v NATO a v Evropě, protože v
poslední době se objevily informace od Johna Boltona, bývalého poradce pro národní bezpečnost Donalda Trumpa, že Donald
Trump prý v tom druhém volebním období zvažoval vystoupení Ameriky z NATO. Takže ta jeho rétorika, kterou někteří říkali, že
je jenom platná spojence na to, aby, aby tedy konečně dávali na svoji vlastní obranu dostatečné částky. Takže možná
skutečně byla projevem nějaké hlubší jeho nedůvěry nebo, nebo odstupu vůči, vůči NATO a možná taková poslední perlička při
večeři se sponzory své, své, své kampaně. Tak Donald Trump údajně navrhl, že by Amerika měla přemalovat znaky na
amerických stíhacích letadlech, bombardovat Rusko a obvinit z toho Čínu a počkat, až se Rusko a Čína pustí do sebe. Takže
myslím si, že to je známka toho, že ten člověk opravdu neví, o čem mluví a buďme rádi. Oni by ho samozřejmě brzdili asi lidé
okolo něj, tak jako koho brzdili lidé jako /nesrozumitelné/ a Mike Pompeo během těch čtyř let jeho prvního mandátu. Ale buďme
rádi, že, že to není potřeba.Jan BURDA, moderátorDomnívá se a říká Jiří Pondělíček z Institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Spojené státy mají velmi důvěryhodné zprávy o záměrný ruských útocích na civilisty na
Ukrajině. Oznámil americký ministr zahraničí Anthony Blinken, které už ho, už jsem dnes se citoval. Je na návštěvě v Evropě. V
pořadu stanice CNN uvedl, že Washington tyto zprávy schraňuje, aby mohl podpořit případné vyšetřování válečných zločinů.
Příklad z pondělí, jeden z mnoha podle agentury Kyjev Independent, ruský letecký útok na pekárnu ve městě /nesrozumitelné/
západně od Kyjeva, zabil 13 civilistů. Dá se očekávat, že Spojené státy budou dlouhodobě se zasazovat o vyšetření možných
válečných zločinů?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKJá se domnívám, že určitě a nejenom Spojené státy. Domnívám se,
že i mnohé evropské země na to budou tlačit. Samozřejmě otázka je, zda se podaří některé ty původce tady těch činů potrestat,
protože samozřejmě Rusko je určitě nevydá k mezinárodnímu stíhání. Zajímavé to bude třeba v případě onoho ruského pilota,
který byl sestřelen a zajat, já si bohužel nepamatuju jeho jméno. Který se podílel vlastně na té ruské bombardovací kampaň v
Sýrii a Ukrajina už řekla, že ho předá vlastně mezinárodním institucím, aby mohl být souzen. Ta o tom, o tom, že Rusko bude
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víc tedy jaksi bombardovat města a vzhledem k absenci nějaké chytré munice, tak samozřejmě to povede k velkým civilním
ztrátám, tak to se spekulovalo vlastně už potom, kdy se ta, kdy se ta invaze nebo ta kampaň vlastně zadrhla v těch prvních
několika dnech, tak se mluvilo o tom, že Rusko prostě přejde na tu svojí taktiku, kterou uplatnilo v Čečensku nebo i v Sýrii. Kdy
prostě ta města bude bombardovat tak dlouho, až se, až se vzdají. Ale jsou tam, jsou tam opravdu hrozivé věci, když Červený
kříž například zveřejnil, že koridor, evakuační koridor pro civilisty z Mariupolu, který byl dohodnut vlastně v rámci těch jednání
Ruska s Ukrajinou, tak byl podminovaný ruskými silami. Tak to je opravdu, to je opravdu něco, nad čím, nad čím zůstává rozum
stát.Jan BURDA, moderátorCo o invazi ruské armády na Ukrajinu říkají a píší američtí vojenští analytici?Jiří PONDĚLÍČEK,
amerikanista, FSV  UKOni se ve většině podle mě věnují nebo právě aspoň to, co jsem četl, tak ve většině se věnují právě
tomu selhání té ruské, ruské kampaně a důvodům, proč to tak je. Všímají si jednak tedy samozřejmě toho, že skutečně asi
Kreml propadl nebo uvěřil té své vlastní propagandě o tom, že Ukrajina není svébytný národ a že vlastně nebude bojovat.
Sázeli zjevně na to, že Zelenský uteče v prvních několika dnech z Kyjeva. To tím vlastně zlomí morálku Ukrajinců a pak budou
schopni tu zemi rychle ovládnout. Nic z toho se nestalo. Zároveň tedy samozřejmě vidíme třeba ohromné selhání logistiky. Ten
ohromný konvoj před Kyjevem, který stojí, tak já jsem četl zprávy o tom, že vlastně on stojí proto, že vlastně jemu čelu už dávno
došlo palivo dokonce i baterie, protože pardon, samozřejmě využívali vysílačky a další elektroniku. Ta, ta schopnost ruské
armády, vést nějaké komplexní bojové operace, ať už do vzduchu nebo na zemi a zásobovat je, se zdá být výrazně nižší, než
jak, jak to Vladimir Putin vlastně prodával nebo nejenom on, ale jak to Rusko prodávalo, jak se mnozí analytici na západě, na
západě domnívali. Koneckonců většina, většina těch názorů ještě před invazí byla, že Ukrajina se nebude schopná držet třeba
déle než 72 hodin. Ti optimističtější mluvili o tom, že padne do týdne. Tak to se taky nestalo. Ten postup ruský na mnoha osách
postupu se vlastně zastavil v tuhle tu chvíli. Takže, takže rozhodně to lze hodnotit jako, jako logistické ohromné selhání ruské
armády, které skutečně tedy budí, bych řekl velký zájem a překvapení.Jan BURDA, moderátorMají Spojené státy a Ruská
federace stále v provozu krizovou linku mezi Washingtonem a Moskvou pro případnou korekci vojenských incidentů s
přesahem k možnému použití jaderných zbraní. V médiích se teď uvádělo poté, co Putin na začátku té ruské agrese na
Ukrajinu vyhrožoval nepřímo použitím jaderných zbraní. Tak a poté i přímo, tak se uvádělo, že ta linka byla obnovena, ona byla
někdy zrušena nebo stále funguje?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKOno ne, ono tam je trošku zmatení pojmů. Ta
linka, která momentálně funguje, tak vlastně přímo linka mezi vlastně velitelstvím amerických sil v Evropě a velitelstvím ruských
sil, čili je to na vojenské báze. Je to vlastně, skutečně to není něco, co by museli projednávat prezidenti. Je to skutečně vlastně
snaha vyhnout se nějakému, nějakému náhodnému konfliktu třeba letadel. Protože letouny NATO stráží vlastně ten vzdušný
prostor. Třeba právě pobaltských zemí, tak vzhledem k blízkosti ruského vzdušného prostoru vzhledem k enklávě Kaliningradu,
tak samozřejmě hrozí nějaký, nějaký nezáměrný konflikt a podobně. Koneckonců vlastně měly mezi sebou ruské americké síly
tu horkou linku v Sýrii, kde to bylo vlastně ještě komplikovanější. Protože obě letectva vlastně operovala na stejném nebi.
Prováděla nálety. Každý, každá samozřejmě na jiné cíle, ale vlastně dá se říct, souběžně prováděla tu kampaň. Tam Rusko
hrozilo po tom raketovém útoku, který tehdy nařídil Donald Trump, tu reakci na použití chemických zbraní syrským režimem.
Tak Rusko hrozilo, že tu linku zruší, ale nikdy to neudělalo. Je prostě v zájmu obou zemí, aby, aby tyhle ty konflikty nějakým
nezáměrným způsobem neeskalovaly. Jinak samozřejmě, jak je to s přímou komunikací prezidentů, tak dneska ty možnosti jsou
samozřejmě daleko jiné, takže asi není potřeba mít tu horkou linku ten, ten červený telefon. To bylo samozřejmě zřízeno po
zkušenostech z karibské krize, kdy ta komunikace byla samozřejmě velice ztížená a zpomalena tím, že všechno bylo potřeba
vlastně předávat, předávat přes ty zastupitelské úřady a vlastně ta komunikace mezi Chruščovem a Kennedym nemohla být,
nemohla být bezprostřední.Jan BURDA, moderátorNejsme ve stejné situaci jako v době karibské krize?Jiří PONDĚLÍČEK,
amerikanista, FSV  UKJá se domnívám, že ne, tehdy, tehdy ta krize byla, bych řekl významně vážnější, což tedy neznamená, že
tuhle situaci chci bagatelizovat, ale ta ruská prohlášení skutečně musíme číst v kontextu toho, například to, že tady ty jaderné
síly jsou uvedeny do, do, do stupně pohotovosti. Což vlastně nikdo ani pořádně neví, jak to je. Protože na rozdíl těch
amerických vlastně /nesrozumitelné/, což je zkratka /nesrozumitelné/ těch stupňů, tak vlastně mám pocit, že vlastně nikdo neví
přesně, jak je to v Rusku. Hlavně podstata těch sil jaderného odstrašení je, že jsou neustále pohotovosti. Protože kdyby
nepřítel na vás zaútočil, tak potřebujete reagovat v podstatě téměř okamžitě. Nemáte čas prostě připravovat teprve ty síly na,
na nějaký odvetný úder. Takže, takže to je spíš trošku bych řekl zase ze strany Ruska vyjádření, které má spíš západ
přesvědčit o tom, že to myslí Rusko vážně. Že si skutečně nepřeje třeba bezletovou zónu nad Ukrajinou a že v tomto ohledu
tady je ochotno konflikt eskalovat. Ne, že by to znamenalo, že ho bude okamžitě eskalovat, tedy až do té nejvyšší míry. Čili
skutečně tady spíš ty jaderné síly plní roli odstrašení. Tak, jak se koneckonců i i vlastně byly koncipovány.Jan BURDA,
moderátorVysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Jiří Pondělíček, amerikanista z Univerzity Karlovy. Hostem je Jiří Pondělíček
z Institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A díváme se na, americkou optikou se díváme na
napjatý rozkolísaný svět v současnosti. Víte, když jsme si povídali o tom telefonu, o tom pomyslném červeném telefonu na lince
Washington, Moskva. Vzpomněl jsem si na slavný film a je to film šedesátých let, slavný /nesrozumitelné/ film. Ona je to taková
tragikomedie s /nesrozumitelné/ jsem ve všech rolích. Já mám pocit, že /nesrozumitelné/ tam natočil snad 16 rolí toho
generálního štábu. 4 potom /nesrozumitelné/ vystřihl. Tak tam jde o to, že zkrátka omylem kvůli jednomu šílenci vyletí raketa
směrem, směrem na Rusko a po této Peter /nesrozumitelné/ v těch mnoha rolích řeší. Je, dostáváme se opět a je to v
nadsázce a trochu se bráníme napětí humorem. Dostáváme se opět do takovýchto časů?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista,
FSV  UKJá se domnívám, že ne. Tam samozřejmě jde o to, že ten generál vedoucí vlastně 1 ten bombardovací svaz těch, těch
bombardérů, které tehdy vlastně držely neustálou pohotovost nedaleko od cílů v Sovětském svazu, právě jak jsem říkal vlastně
ty, ty, ty jaderné síly musí být neustále v pohotovosti. Tak se rozhodne prostě, že prostě stáhne Ameriku do války tím, že tady
vlastně ty bombardéry pošle na, na cíle a znemožní vlastně ústředí, aby s nimi komunikovalo a vrátilo je. To znamená, že
vlastně donutí ten úder provést plnou silou. Já se domnívám, tam je trošku vlastně i reakce na tu karibskou krizi v tom smyslu,
že tehdy se svět ocitl na pokraji jaderné války i díky tomu, že vlastně ta pravidla použití jaderných zbraní byla velice volná.
Tehdy vlastně svět unikl jen o vlásek i díky důstojníkovi na sovětské ponorce /nesrozumitelné/, který vlastně byl jeden, byl
jedním z těch, kteří tedy měli právo se vyjádřit k případnému použití takzvaných taktických atomových zbraní. V případě tedy té
ponorky, tak to bylo torpédo s jadernou hlavicí, které měly použít v sebeobraně. Oni tehdy ztratili kontakt vlastně s velením.
Americké námořnictvo v rámci tedy vynucování té blokády je nahánělo. Ti tři důstojníci na palubě se sešli a vlastně
/nesrozumitelné/ byl jediný, který řekl ne. Tu jadernou zbraň neodpálíme. Samozřejmě ta eskalace není úplně automatická. Ale
faktem je, že kdyby proti americkému námořnictvu byla použita, byť taktická atomová zbraň, to znamená zbraň použitá na bojišti
proti vojákům, nikoliv proti městům a civilistům, tak stejně ta pravděpodobné, že by k té eskalaci dále došlo, není vůbec
zanedbatelná. Naopak je docela vysoká. Tady to je něco, co vlastně tehdy vyděsilo i samotného Chruščova. Dneska bych řekl,
že ta kontrola nad tím, kdy případně by ty zbraně nedejbože byly použity, tak je daleko přísnější a skutečně není, není možné
takovéhle nějaké nedorozumění, že by vlastně velitelé na úrovni poměrně nízké mohli rozhodovat o tom, zda, zda ty zbraně
nasadí, byť třeba na bojišti.Jan BURDA, moderátorTak doufejme, že to zůstane pouze námětem slavného filmu Dr. Divnoláska
Stanleyho /nesrozumitelné/. Pojďme se, prosím, ještě podíváte na domácí politikou Spojených státu. Já už jsem zmínil, že
americký prezident Joe Biden přednesl po svém prvním roce projev o stavu unie. Jaký byl ten projev, jaká témata pro domácí

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 271 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


politiku rezonují? Já k tomu připomenu, že pan Biden nebyl před tím projevem příliš populární mezi, mezi Američany.Jiří
PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKNo, ta témata samozřejmě, jak jsem, jak jsem už říkal, vždycky je tam takové to obligátní
chválení se. Joe Biden vychvaloval ten kompromisní, infrastrukturní balíček, který, který se podařilo v kongresu schválit i s
pomocí republikánů. Zároveň tady mluvil o tom, že ty ambice sahají dál. Mluvil o plánech v oblasti daní. Dokonce o globální
minimální dani. Řekl bych, že ta témata odpovídala vlastně tomu, co slíbil v kampani. On tam vlastně se snažil provést nějaký
přehled toho, co třeba se z té jeho agendy /nesrozumitelné/ podařilo. Což není mnoho tedy, když vlastně vynecháme ten
balíček, který už jsem zmínil. Tak nevím, jak moc mu v tomhle tom mohla pomoct domácí politika. Je pravda, že on podle
některých průzkumů skutečně ta jeho, nechci říct popularita vzrostla, protože pořád vlastně se pohybuje v červených číslech.
Ale, ale byl tam znatelný, měřitelný nějaký posun. Například pokud se nepletu, tak Rasmussen jako jeden z těch, jedna z těch
agentur, která mu vlastně přisuzovala lepší výsledky o něco po tom projevu. Jestli to vydrží, to je samozřejmě otázka, do jaké
míry tam hraje roli nějaký efekt, takzvaný efekt válečného prezidenta. To znamená, že ten národ se nějakým způsobem
sjednocuje za svým představitelem, i když s ním třeba v mnoha věcech nesouhlasí prostě proto, že se cítí ohrožen. To je
otázka, myslím si, že uvidíme, do jaké míry to bude trvalé, nebo to bylo jenom přechodné.Jan BURDA, moderátorDaří se
prezidentu Bidenovi sjednocovat americkou společnost nebo je stále hluboce rozdělena?Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV
UKJá se domnívám, že bohužel nedaří. Na té politické úrovni si myslím, že ta spolupráce probíhá mnohem lépe, než probíhala
za Donalda Trumpa. On opravdu Joe Biden se myslím o ten kompromis s Republikány upřímně snaží v mnoha oblastech.
Samozřejmě zároveň je pod tlakem toho levicového křídla své strany, které je nespokojeno s tím, že se nepodařilo prosadit ty
návrhy v tom, v té maximální šíři. Ale co se týče tedy obyčejných lidí nebo těch voličů, tak ty průzkumy bohužel nenapovídají o
tom, že by k nějakému výraznému tedy sjednocování došlo.Jan BURDA, moderátorŘíká Jiří Pondělíček z Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  amerikanista, který dnes věnoval čas Českému rozhlasu,
díky.Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UKDěkuju za pozvání, na shledanou.Jan BURDA, moderátorZa pozornost děkuje
také Jan Burda.
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mluvčí 
je 10 hodin. Dobré dopoledne. Studio ČT.

mluvčí 
24 na začátku otevíráme zprávami.

mluvčí 
Evakuační cesta z města sumy zůstane otevřené ještě v průběhu dneška na svých sociálních sítích o tom informoval ukrajinský
ministr zahraničí Dmytro Koliba. Z místa se jim za uplynulý den podařilo do bezpečí dostat na 5000 lidí. Otevřeny by měly být
podle Moskvy další 4 trasy z Kyjeva černý Ivo Mariupolu Charkova. Veškeré pokusy o bezpečný odchod lidí z těchto oblastí ale
doposud pokaždé selhali.

mluvčí 
Jihočeským dnes osmého.

mluvčí 
Vláda nechystá zastropování cen pohonných hmot ani snížení nebo zrušení DPH na benzín naftu České televizi to před
jednáním kabinetu řekla ministryně pro vědu výzkum inovace Helena Langšádlová. Podle ní se vláda chystá jít jinou cestou,
která by růst cen zmírnila. Podle informací České televize uvažuje o zrušení přimíchávání biosložky do pohonných hmot a také
zrušení silniční daně.

Londýn zavádí další protiruské sankce. Nově mohou úřady na britských letištích zadržet jakákoliv letadla napojená na ruské
občany a společnosti. Vláda zároveň zakázala vývoz zboží služeb spojených s letectvím vesmírnými technologiemi do Ruska
jako trestný čin je nově považováno taky létání s ruskými letadly na celém britském území.

Za poslední den v Česku přibylo 10 484 nových případů nákazy koronavirem. To je zhruba 1100 míň než před týdnem. Počty
nově nakažených v uplynulých týdnech v mezitýdenním srovnání klesaly za pondělí jich ale bylo asi 250 víc. Podle odborníků
by vývoj mohlo signalizovat nástup nové menší vlny covidu 19 dál klesá počet hospitalizovaných s touto nemocí za týden se
snížil o víc než 700.

Na Šumavě nad ránem klesly teploty -20 °C. Nejchladněji bylo na rokytské slati tam meteorologové naměřili -19,6 stupně.
Podobné počasí má v Česku vydržet i v příštích dnech v noci klesnou teploty výrazně pod bod mrazu přes den bude relativně
teplo.

Stovky civilistů včera utekli z města i peněz na severozápadním přístupu ke Kyjevu. V neděli bylo pod silnou dělostřeleckou
palbou ruských jednotek pro zpomalení jejich postupu tam ukrajinská armáda už dřív vyhodila do povětří most. Podle místních
představitelů ruské síly i PIN ovládají zhruba třetiny. Dodali, že původně 60 tisícovém městě zbývá už jen málo obyvatel.

Jen za včerejšek odešlo také na 5000 civilistů z města sumy na severu Ukrajiny od začátku ruské invaze šlo o první úspěšný
humanitární koridor. Při předešlých pokusech o evakuaci ukrajinské úřady obviňovali ruskou armádu ostřelování. Moskva
oznámila, že od osmé hodiny našeho času znovu zastaví palbu, aby umožnila odchod civilistů z Kyjeva černý vůz sumy
obklíčeného Mariupolu Charkova. Právě charkovská oblast v posledních dnech čelila intenzivnímu dělostřeleckému
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bombardování.

mluvčí 
Toto je naše městská klinika, které naše vláda investovala 10 000 000, aby pacientům zlepšila podmínky i moderní vybavení.
Tomograf vysílat podle dosud to ale byla jen další základna nacistů mluvit.

mluvčí 
Ve studiu ČT24 odborník na jaderné zbraně z katedry mezinárodních vztahů institutu politologických studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav bříza. Pane břízo, dobré dopoledne. Děkuji, že jste se připojil. Dobré dopoledne vám. Když
se podíváte na ruské a operace v rámci této agrese na Ukrajinu, tak vidíte nějakou změnu v postupu ruské armády, protože
laik možná nic takového nezaznamenávám v posledních dnech.

mluvčí 
Přiznám se, že vidím, mám z toho dojem, že ruská armáda prožívá čím dál tím větší frustraci, protože tady blesková válka,
kterou oni chtěli ovládnout Ukrajinu se jím očividně nedaří. Začínají stupňovat metody, jak Ukrajinu ukládá, jak Ukrajinu
ovládnout ostatně pracují se ke své staré, v uvozovkách, dobré sovětské škole tzn. mode dělostřelecká příprava bombardování
měst bez rozlišení cílů a a potom následné následné klíčení dobytím. Tak doufejme, že teď toto není plán proti.

mluvčí 
A a to je tedy nějaká osvědčená ruská taktika nebo jsme, řekněme, nějakém čekání na dokončení určité fázi určité fáze této
operace a pak přijde něco jiného?

mluvčí 
Ne zřejmě ne. Rusové se sice snažili za poslední dekádu 2 tak jak deklaroval prezident Putin modernizovat svou armádu, což
se jí do jisté míry z hlediska jaderných zbraní dařilo a my třeba konstatovat, že v tomto ohledu Ruská federace na absolutní
světové špičce. Nicméně vidíme, že, že ta reforma konečně oblasti nevycházela ve chvíli, kdy na začátku nebo naopak
překvapený a v cíli dosáhli svých vytyčených vytyčení pozic, tak v tuto chvíli je návrh té taktice, která znamenala vítězství 20
válce a víme dobře, že když nějaká armáda ve válce vyhraje, tak se tu taktiku ponechá i do budoucna žádné změny dost.

mluvčí 
Jak dlouho bude mít ruská armáda sílu v tomto pokračovat tento postup udržovat jinými slovy, jak hodně mezinárodní sankce
Rusko vyčerpávají?

mluvčí 
Je potřeba konstatovat, že ruská armáda má nepoměrně větší rezervy na ukrajinská. Jednu stranu je to výhoda ruskou
armádu, co se týče délky oprav, že by ukrajinským silám mohlo docházet síly a Rusové by mohli díky svým relativně veřejným
zdrojům doplňovat zásoby a doplňovat rezervisty. Na druhou stranu ty sankce, které zavedl západ ekonomické oblasti jsou
opravdu drastické do určité míry hrají srovnat jaderné zbraně tzn. že otázka, kdy a jestli vznikne nějaká opozice uvnitř Ruska,
která bude tlačit na to, aby ruské ozbrojené síly tuto speciální operaci, ale ve skutečnosti válku ukončili. To je otázka teď dvou
proti sobě průchodný postoj.

mluvčí 
Na tu otázku také odpověď, kdy a jak vznikne nějaká opozice, která by v Rusku mohla něco změnit?

mluvčí 
Jako složité víme dobře, že kdyby tyto sankce byly uvaleny, troufám tvrdit na jiný stát západního střihu hudby jistě svůj efekt
měly, protože ta ekonomická situace obyvatelstva by byla natolik dramatická, že by demokratická společnost povstala, nicméně
víme dobře, že ruský občan ruských obyvatel odpradávna byl i a vzhledem k tomu, že ta propaganda v Rusku tak mohutná, že
ruský občan má pocit, že opravdu ta válka je spravedlivá, tak vydrží leccos vydrží opravdu drastické ekonomické sankce, čili z
tohoto úhlu pohledu si nemyslím, že je v tuto chvíli reálné, že by došlo k nějaké změně postoje Ruské federace. To je taková
otázka na západ si opravdu chce dále nezasekla teď nemyslím ekonomické, ale opravdu začínat začíná plánovat nějakou
vojenskou rovinu tak, aby ta Ukrajina opravdu měla šanci udržet.

mluvčí 
Mělo by se začít plánovat vojenskou rovinou nebo takové plány už se podle vás dělají, akorát o nich třeba tolik nemluví, anebo
jsou zatím u ledu, ale připravují se?

mluvčí 
Takto plány jsou určitě připravují to je základní povinností vojenských organizátorů na to mít pro připraven plán pro nenadálou
situaci obzvláště, když to operace prakticky trvá správní. Tzn. plán určitě existuje otázka politického rozhodnutí. Nicméně
domnívám se je nazrála doba již ukrajinské letectvo zbroj těmi značkami, o kterých jste zbytečně planě přes 10 dní hovoří,
protože když se podíváte na ty kolony bezmocné kolony ruské armády. Host mého úhlu pohledu je fascinující ruská varny
skokan zajistit lepší plynulejší postup, tak ty by mohly být ničeny právě aktivní ukrajinským letectvem by to však existoval.

mluvčí 
Ta informace, která včera přišla, že Polsko je připraveno předat Spojeným státům americkým všechny své MiG 21, tuším a tato
letadla by posléze mohla jít na Ukrajinu, což nakonec Spojené státy americké označili, že asi neproběhne tato transakce, ale
řekněme, že by to nastalo. Toto by byla významná pomoc ukrajinské armádě, jak ve vztahu k tomu, co za letadla, tak ve vztahu
k tomu, co umějí ukrajinští piloti?

mluvčí 
Jenom poopravím jsou to MiG 29.

mluvčí 
20 devítky omlouvám se.
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mluvčí 
Už modernější verze, ale bezesporu ano, tyto letadla by pomohly, protože sami vidíte záběry na ty postupující konvoje, které
nejsou schopny ruské síly efektivně v tuto chvíli v tuto chvíli bránit. Já jsem překvapen ruské letectvo není schopnost
vybudovat absolutní nadvládu nad nad bojištěm nad zastaralým ukrajinským letectvem. Tzn. tyto tyto letouny, pakliže byly
poslány, ale v řádu nižších jednotek dnů, tak by výrazně mohly ukrajinské obraně pomoct.

mluvčí 
Vedou debaty o tom, jak je možné, že ruská technika dopadá na Ukrajině, tak jak dopadá, to je celkový obraz ruské armády
nebo nevidíme všechno?

mluvčí 
Tak především na začátku došlo k podcenění situace. Otázkou je, kolik vysokých armádních činitelů, ale i tajné služby bylo
informováno o tom, že prezident Putin plánuje strhnout na Ukrajinu v takovém rozměru, jaké má na Prahu, protože když se
podíváte na ty první války, tak tak ty obyčejní vojáci základní služby vlastně nevěděli, kde jsou kamerou, čili to nebyla
plánovaná do poslední do posledního detailu akce, která by měla mít nějaký jasný úspěch, to byl opravdu pokus o to, že
Ukrajinci se vzdají, případně budou budou lepším případě vítat kyticemi a je potřeba změnit ty obrazce, které ruská armáda v
posledních dekádách vedla, to byla Gruzie, nebo to byly ještě předtím čečenské války. Akty byly nepoměrně menšího
charakteru. Toto je opravdu frontová operace druhé světové války a tam se plánuje úplně jinak. Tam došlo k hrubému
podcenění naplánování plug.

mluvčí 
Na Ukrajině by měli být jen profesionální vojáci, alespoň to včera říkal ruský prezident Vladimír Putin tak, jak se ve světle této
informace na tu agresi na její dosavadní průběh dívat?

mluvčí 
Tak to je otázka, zdali můžeme věřit prezidentu Putinovi prezident Putin vypráví, že je to speciální vojenská mírová operace. Já
bych v tomto případě ke nebyl, tak jistí na Ukrajině, působí rozhodně statisíce vojáků, je to kolem 200 000 a Toby čistě
profesionální vlastně ruské armády samy o sobě mohly pokrýt. Nahotě se ukazuje problém Kordina jsme nezmínili koordinace
vojsk, které, které intervenovali, intervenují na Ukrajině, budou tam válku a je tristní. Proto taky zatím ta operace dopadá
dopadá, a to je to, čeho bysme měli bát, a proto bysme teoreticky měl být připravený opravdu na garanci, kdyby ruská armáda
ustoupila trestné odvěké doktrině obrovskou palebnou silou dělostřelectva, děti všechno živé plus poslat poslat poslat na Kyjev
tragické a případně taktické bombardéry s velkými konečnými zbraněmi. To by opravdu nebylo. To byla tragédie, proto je
potřeba připravovat na vojenskou ingerenci, to by západ by měl opustit k likvidaci Kyjeva.

mluvčí 
Jakou formu, nebo co je potřeba v rámci té přípravy na tu vojenskou ingerenci, co je potřeba připravovat jakou formu, by tento
postup západního společenství, případně měl mít?

mluvčí 
Tak v první řadě je to opravdu reálně zvažovat použití použití bezletové zóny nad Ukrajinou, to by právě jevu velký tu mohlo
významně pomoci, protože ruská vojenská doktrina vychází právě z toho by to bylo mimo jiné konvenční bombardování, které
byly zdevastovalo infrastrukturu, ale i měkké cíle, tzn. život, útoky námořnictva na školy školky právě proto, aby si obyvatelé byli
vyděšení, vzdali se takto, kdo to byl další díl té operace, kdyby se, kdyby se nepodařilo běžnými silami dobýt svět zůstane
navíc, takže určitě v první v první dali odpověď na otázku by to mělo být posun k tomu, že v případě, že by mělo takovému
brutálnímu útoku dojít, tak bysme měli začít uvažovat a vytvořit ano bezletovou zónu potom bysme utopili obrovské množství
bylo, které by útočné, tak i.

mluvčí 
Vlastislav bříza fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane břízo, prozatím vám děkuju ještě uslyšíme ve stylu ČT24.
Zastavíme se u ruského jaderného arzenálu, tak zatím díky na shledanou.

mluvčí 
Je to tak zatím na slyšenou.

mluvčí 
Před pár minutami začala jednat vláda, jak už jsme říkali, podle informací České televize nechystá zastropování cen pohonných
hmot. Projednává ale jiná opatření, která by zdražování zmírnila. Kromě cen benzínu nafty řeší kabinety další agendu, a to
zrušení nošení respirátorů. Na některých místech. Ve Strakově akademii jednání vlády sleduje Ondřej Topinka Ondřeji, kde byl
lidé, tedy mohli respirátory odložit.

mluvčí 
Dobré dopoledne, bylo by to ve všech veřejných vnitřních prostorech a také na pracovištích, což jsou nyní místa, kde tato
povinnost stále platí od 14. března by se to mělo ale týkat už pouze hromadné dopravy, zdravotnických zařízení, zařízení
sociálních služeb, tedy typicky například domovů pro seniory. Výhled do budoucna pak počítá s tím, že by se respirátory
odložili zcela a tam povinnost už by byla dobrovolná. Nebyla by to tedy povinnost. Lidé by mohli například dle své vůle
respirátory nosit v hromadné dopravě třeba i v letních měsících. Co se týče další vládní agendy, měly by ministři také projednat
předlohu, která by ukončila elektronickou evidenci tržeb ke konci letošního roku. Připomínám, že evidence jako taková je
pozastavená právě do konce roku 2022 a podnikatelé mohou využívat dobrovolně, ale nyní nijak vymáhána není nijak
kontrolovaná. Ta hlavní témata se ale tady ve Strakově akademii budou logicky pojit s aktuálním děním na Ukrajině a s tím
přílivem uprchlíků, kteří před válkou na Ukrajině mimo jiné i do Čech přicházejí. Jednak by se mělo jednat o prodloužení lhůty,
za kterou se musí lidé nahlásit cizinecké policii. Z nynějších tří dnů. Na 30 dnů, tedy na desetinásobek této lhůty dále by se
mělo jednat o schválení. Tzv. humanitární dávky, která by ale zároveň se neměla krýt s případnými příjmy ze zaměstnání. Na
příjmy ze zaměstnání by si lidé přicházející z Ukrajiny měli mít možnost zajistit díky tomu, že by vláda měla přijmout, řekněme,
generální výjimku pro to, aby lidé se vízem strpění směli vstoupit na tuzemský pracovní trh těch předloh je celá řada namátkou
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třeba ještě návrh ministerstva financí, které navrhuje možnost odečítat si humanitární dary Ukrajině nebo ukrajinským
neziskovým organizacím. Oddaní budeme muset samozřejmě počkat na to, jak, která nakonec vláda přijme. Už teď ale jasné, že
některé z nich by chtěl kabinet sněmovnou poslat ve zrychleném řízení.

mluvčí 
Skoro 19 000 lidí prchajících před válkou na Ukrajině už prošlo asistenčním centrem na pražském Vyšehradě. Za včerejšek jich
tam zaregistrovali dosud nejvíc v jediném dnu, a to 3667. Denně do České republiky dorazí několik 1000 uprchlíků vzhledem k
branné povinnosti mužů jsou to hlavně ženy s dětmi. Přímo kongresová centra. Zdravím Zuzana Smiešková. Zuzano, převažují
mezi příchozími ti, kteří po registraci míří k blízkým příbuzným nebo spíš ti, kteří potřebují od státu pomoc ubytování?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Stále platí to, že ti lidé, kteří mají nějakým způsobem ubytování zajištěné, mají ty potřebné adresy také
Čechy většina. Z velké části je to právě u přátel známých či rodiny. U těch lidí, kteří třeba tady mají trvalý trvalý pobyt spíše
tedy to povolení pracovní. My jsme v tuto chvíli před sálem kongresovým sálem v té hale zde tedy veškeré zázemí je tady
především teplo, je tady, co se týče sortimentu jídla pití téměř vše jsou tady hygienické pomůcky. Jsou tady roušky respirátory,
jak můžete vidět, zrovna přišla skupinka lidí z toho spodního patra, kde tedy čekali, je to ta první úvodní část, kde tedy
kontrolovala cizinecká policie. V tuto chvíli se dostanou tedy za přítomnosti policistů hasičů dovnitř a tam tedy budou čekat
dále. To je tedy na ty dlouhé hodiny zde tedy velký prostor vyplnit potřebné dokumenty, především se jedná o tu zmiňovanou
žádost o vízum jenom takový detail spíše postřeh v těch uplynulých dní a všechny tyto dokumenty nutné vyplňovat v latince,
nikoliv azbukou, což tady někdy činí problémy i proto tedy je zde třeba takovýto manuál všudypřítomný stejně jako třeba
tlumočníci, jak už bylo řečeno, včera tady bylo odbaveno vůbec nejvíce lidí přes 3600 no a jak to vypadá asistenčním centru v
Ostravě, tak to už ví kolegyně Jana Drápelová.

mluvčí 
Dobrý den. Tak tady také včera odbavili nejvíce.

mluvčí 
Lidí, co tu zatím mohli odbavit, a to více než 900. To je dohromady více než od vůbec začátku války od zřízení asistenčního
centra. Je to právě kvůli tomu, že lidi, kteří se nechtěli zařadit do zaregistrovat v tom starém centru dostali pořadová čísla.
Právě sem šlo o více než 400 lidí. I dnes už je tu plno. Ta situace by ale neměla být tak kritická jako včera každopádně může
dojít k prodloužení těch čekacích času registrace takových těch dvou optimální hodin, o kterých tady koordinátoři mluví na 3-4
hodiny. Zatím ale centrum nápor zvládání nikdo nemusí čekat venku. Židlí je tu dost, také je to i odpočinková zóna. Nápor by
tedy mělo být v příštích dnech doufají organizátoři už menší, protože v tuto chvíli zatím neplánují nějaké navýšení kapacit, ať už
se týče služby nebo personálu, který se o ně stará. Celkem je to tedy 50 pracovníků. Nejvíce tu teď podle českého Červeného
kříže nepotřebují právě dodatečně personál, jak už jsem říkala, ale stravu pro děti trvanlivé jídlo a také hygienické potřeby,
ráda by totiž uprchlíkům začali dostávat hygienické balíčky, například kartáčkem na zuby nebo se zubní pastou.

mluvčí 
Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro kolega se ve čtvrtek sejde se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Rozhovory
zprostředkovává Turecko od začátku vojenské invaze na Ukrajinu se jedná o první ukrajinsko ruskou schůzku tak vysoké
úrovni. Veškerá dosavadní vyjednávání o ukončení bojů mezi zástupci obou zemí nepřinesla žádný zásadní posun.

mluvčí 
Noste si zaplatit rozhovory by měli být ve čtvrtek. Vycházíme z faktu, že jelikož je potvrdila ukrajinská strana, tak se budou konat
zejména, protože jsou iniciativou Turecka, které akci organizuje a na jejímž území by se schůzka měla konat.

mluvčí 
Rusko se připravuje na internetovou izolaci. K dnešku mají federální úřady dodat tamnímu ministerstvu pro digitální rozvoj.
Detailní informace o provozovaných službách. Do pátku pak zavést konkrétní opatření. Podle zpráv běloruské nezávislé
televize nechystá má jít o přípravu k odpojení od globálního internetu. Další odborníci mluví jen o změnách v infrastruktuře.
Internet už je v zemi omezený teď část webu a služeb blokují tamní úřady. Například některé sociální sítě. Některé zahraniční
společnosti zase ukončily svůj provoz v Rusku probereme podrobněji s výkonným ředitelem cz Nick cz Nick Ondřejem Filipem.
Pane řediteli, dobrý den. Vítám v našem vysílání.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Děkuji za pozvání. Já si dovolím rozdělit 2 části tou první bude izolace samotného o Ruska od zbytku světa. Nakolik se dá o
tom, co teď Moskva dělá mluvit jako o odpojování od globálního internetu?

mluvčí 
No, v podstatě se dá říct, že Rusko na tomto proto už delší dobu tohoto není nic, co by bylo úplně překvapivého Rusko už má,
tuším roku 2019 8 zákon, který nařizuje být připraven na to vodního internetu a tzv. zákon suverénním roletu, takže toto jenom,
řekněme, určité pokračování té snahy snižuje pravděpodobně s ostře ne tím, že ukrajinská strana poslala několik žádostí o to,
aby aby západ odpojil od ruského internetu, takže Rusko se na ten krok připravuje, jestli tzn. že zahájí ono, protože západ to
odmítnu, to samozřejmě nevíme, ale ale můžu to samozřejmě tzn. dokládat poslední kontrola před tímto krokem.

mluvčí 
Jakou kontrolu vůbec Rusko a o tom vlastně může mít obecnější otázka stát jako takový ale zůstaňme, tedy v Rusku, tak jakou
kontrolu má Rusko nad tím, jakým službám webovým stránkám atd. mají Rusové vlastně přístup.

mluvčí 
Samozřejmě liší se to země od země třeba si uvědomit, že většina infrastruktury internetu v rukou soukromých společností, ale
samozřejmě v Rusku soukromé společnosti jsou vázány poměrně silnými zákonech, takže ruský úřad Roskomnadzor může
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nařizovat jednotlivým operátorům blokovat některá některé baby, což samozřejmě teďko děje masivně a takže tu kontrolu
Rusko má poměrně velikou. Na druhou stranu internetu poměrně složitý mechanismus těch sítě mnoho těch způsobů připojení
mnoho, jak co vidíme dodávku satelitního připojí na Ukrajinu samozřejmě jako takové věci fungují v Rusku, a to jsou pak sice,
které jsou nezávisle na tom názoru.

mluvčí 
Čili ono není čistě technicky teď je ani tak nemluvím o vydání nějakého příkazu či čistě technicky neexistuje jedno jediné místo,
kde se laicky řečeno, něco vypne. A Rusko bude odpojeno od celé celosvětové sítě.

mluvčí 
Něco takového neexistuje, protože internet už byl navržen, tak nepředpokládal existenci státu nebo nepočítal s tím prostě
internet na jenom jednotlivé sítě. Máme tzv. lokální internetový registr, autonomní systémy jsou to prostě takové velké bloky
sítě, které jsou, které jsou relativně nezávislé sami rozhodují u nás to můžeme představit jako co jednotlivé internetové
operátory nebo společnosti, které poskytují internetový obsah a ty jsou prostě rozhodují autonomně samozřejmě jsou převážně
a dislokovány v Rusku, tak Rusko může něco nařídit, ale pokud je se jedná třeba o poskytovatele, který má využívá satelitní
technologii, tak samozřejmě není pod ruským vlivem, že skutečně neexistuje nějaká 1 trup, která by vedla z Ruska do sousední
země těch těch možností jsou připojeny ty sítě obrovské množství. Nejde to jedním tlačítkem vypnout.

mluvčí 
Ruské úřady mají do pátku splnit několik bodů například začít používat výhradně ruské den. Servery přesunout služby ze
zahraničí do Ruska nebo odstranit ze stránek obsah načítají. Ze zahraničí, zkuste nám stručně, prosím říct, o co tzn. a co z
toho lze vyvodit?

mluvčí 
Z toho lze vyvodit jednu věc Rusko. Buď se připravuje na odpojení, anebo se bojí, že ho západ odpojí, což v podstatě může
znamenat to obojí to samé. Ten systém DNS, ten nám vlastně něco, co používáme dnes denně, když napíšu do svého do
svého prohlížeče www.ceskatelevizetedka.cz, tak vlastně ten můj počítač zeptal toho systému DNS, co tzn. dostane jakési číslo
jakési telefonní číslo internetu na to na to, co potom propojí a 8 může stahovat obsah z webu České televize, takže pokud a ten
systém byl dneska vlastně nejvyšším správcem je americká organizace agent, která, jak je to asociace soukromých rukou. Na
druhou stranu, pokud by tato organizace třeba rozhodla, že doména kočka růst přestane existovat, může stát podotýkám, že to
nelze to odmítl, ale ale samozřejmě Rusko se může připraven na tuto na tuto akci, pokud by se to stalo, a tak Rusové mají svůj
vlastní alternativní systém. V něm byl z Ruska Romano fungovat dál, takže pro ten vnitřní provoz Ruska by to nemuselo
znamenat mnoho, takže nedostal to může být příprava na to, že to udělá západ, řekněme, ale také to může znamenat, že Rusko
tento krok plánuje samo, že se bude chtít odstříhnout izolovat a chce zajistit, aby ten vnitřní internetový provoz Rusko dál
fungoval, aby většina jeho služeb vlastně dále fungovalo.

mluvčí 
Pak je tady tedy ta druhá část, ono se asi trochu prolíná, protože už jste 2× zaběhl do té druhé části, a to je to. Ten moment,
kdy svět odstříhne Rusko od internetu, že to bude chtít udělat zbytek světa, ostatně Ukrajina aktuálně žádá mezinárodní
organizace jednou zmínil, aby Rusko bylo odstřiženo. Je to reálná možnost, kdo o tom rozhodne a tohle by se udělalo jak.

mluvčí 
Těch možností několik stupňů, jak se vlastně rozpor internet několik, takže první, a to odstřižení od té Romaneto už jsme
probírali mohl na možnost, že jednotliví operátoři začnou odstříhávat ruské operátory od vlastně internetu Rusko musí být
připojen tzv. internet páteř. A pokud tihle ti páteční operátoři začnou odpojovat, tak začne určité, byl už dochází k určité
degradaci konektivity internetu navržen velmi robustně, takže pokud Američané odsunou Rusko, tak Rusko má jistě konexe dál
na východ do Číny a podobně, takže internet jako takový fungoval, ale došlo ke zpomalení přenosu, protože samozřejmě trasy
třeba přes Asii, a to určitě nejsou stavěné a zároveň by se prodloužila doba, jakou ta informace letí. Ono se to nezdá, ale
prostě světlo a jenom nějakou rychlost a pokud prostě odpojíme přímé přímé trasy, můžeme záložní, tak dochází ke zpomalení
přenosu té informace určité degradaci, no a potom je další mnohem silnější možnost, že by organizace, které spravují tzv. tzv.
IP adresy, nebo jak už jsem říkal, taková jakási telefonní čísla internetu rozhodli, že to ruské teď presu o byl přidělen Rusku se
přestanou prostě používat, že se zablokují, a to by znamenalo skutečné skutečné totální rozpojení internetu a opět záleží, jak
dlouho by to trvalo jisté, jestli by to bylo vratný proces nebo ne samozřejmě něco zablokujete, tak poměrně krátce po této ještě
můžete třeba spojit, ale pokud se ty adresy se začaly používat jinými státy jinými organizacemi, tak by to mohlo znamenat
skutečný technologický rozkol internetu, a to propojení vzájemné už by mohl být poměrně obtížné, takže další organizace
mezinárodní, která může rozhodnout organizace, která se na frekvenci zítra spravuje ten adresní prostor v Evropě
postsovětských republikách na Blízkém východě, no a ta samozřejmě také tuto žádost obdržela a tady samozřejmě také zatím
rezolutně odmítla, takže zápas na to určitě nechystá. Otázka, co, co chce mít teď velice neprodukuje o tom.

mluvčí 
Výkonný ředitel cz Nick Ondřej Filip. Děkuji vám na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Ceny pohonných hmot v Česku nadále enormně rostou, jak už jste nás slyšeli i kvůli tomu zasedla před necelou půlhodinou
vláda. Řidiči nakupují paliva do zásoby, jezdí tankovat taky za hranice hlavně do Polska. Do tamní vesnice chaloupky míříme za
Natálie Flajžíková Natálie, jaký je právě v Chaloupkách zájem Čechů?

mluvčí 
Hezké dopoledne. Ten zájem je skutečně enormní a ta kolona aut, kterou budete moci za chviličku vidět za mnou, byla v
ranních hodinách ještě větší sahala až k hlavní křižovatce této obce, která je od českopolské hranice vzdálená opravdu kousek
pravděpodobně velké množství řidičů využilo možnosti natankovat si před prací předtím, než budou moci odjet do práce. Teď je
ta kolona menší, ale i tak většina řidičů, kteří tady v koloně stojí, mají českou poznávací značku. A my jsme s několika z nich
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také hovořili a říkali nám, že i tak se jim vyplatí tady čekat 30 minut, než se budou moci natankovat, a to právě z toho důvodu,
že je pro ně ta cena za benzín nebo naftu v Česku momentálně neúnosná právě k té ceně se teď vyjádřím, protože kdybychom
počítali, že podle aktuálního kurzu je 1 zlotý 5,22 Kč, tak cena za litr benzínu tady konkrétně na této benzínové pumpě teď
momentálně vychází na 36 Kč a 49 haléřů, kdybychom srovnali průměrnou cenu za litr benzínu v Česku, tak ta se teď
momentálně pohybuje na 46 47 korunách, tedy za litr, což je až 10 korunový rozdíl a názory odborníků na to, jakým způsobem
řešit zvyšující se cenu za pohonné hmoty se různí podle ekonomů některý tedy by měl stát cenu a pohonných hmot zastropovat
podle Hospodářské komory, aby se pak cena paliv měla snížit a tím, že by se řešila nebo ovlivnila a distributorem státním
distributorem paliv Čepro. A nicméně podle ekonomů, pokud se nebude řešit v nejbližší době, jakože si řeší vláda o tom
momentálně 1 a právě to, jakým způsobem vyřešit cenu paliv, tak by se se nás pohonné hmoty mohla blízkých dnech vyšplhat
až na 55 Kč za litr.

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 11:28 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:30 Živé vysílání , AVE: 18 899 100,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
10 30. Dobré dopoledne u zpráv České televize. Opatřeními, která souvisí s ruskou invazí na Ukrajinu, se zabývá vláda
ministerstvo vnitra předkládá novelu o mimořádné ochraně uprchlíků. Další normy souvisí se sociálními otázkami nebo
zvláštními pravidly v oblasti školství, které se týkají Ukrajinců prchajících před válkou. Kabinet jedná také o cenách energií,
benzínu nebo nafty, které rostou i kvůli ruské agresi.

Skoro 1 90 000 speciálních víc Česko dosud udělilo ukrajinským uprchlíkům za včerejšek to bylo přes 16,5 tisíce. Do Česka
míří vzhledem k branné povinnosti můžou hlavně ženy děti. Podle odhadu ministerstva vnitra jich dorazilo už na 150 000. Podle
šéfa rezortu Víta Rakušana je v možnostech Česka poskytnout základní komfort ubytování asi 250 000 běženců.

V Rusku v důsledku sankcí a strmého propadu rublu zdražuje jídlo supermarkety proto omezí množství základních potravin na
jednoho člověka 1 nákup a zamezit vzniku černého trhu na sociálních sítích se objevují záběry prázdných regálů nebo
vyklizené prodejny luxusních oděvních značek, které v Rusku v reakci na válku zavřely pobočky.

Polsko je připraveno jednat se spojenci NATO o dodávkách stíhaček MiG 29 na Ukrajinu. Původně Varšava chtěla předat
americké základně v Německu, ze které by následně byly dopraveny na ukrajinské území. S plánem ale nesouhlasil
Washingtonu. Vzbuzuje podle něj značné obavy pro celou alianci a není udržitelný.

Proti agresi Vladimira Putina sestaví ruští opoziční politici a některé výrazné osobnosti ruské kultury. Nesouhlasí s tamním
autoritářským režimem ani s válkou na Ukrajině. Podle mistra světa v šachu Garryho Kasparova je nutné Putina zastavit teď,
jinak by mohl začít vyhrožovat dalším státům.

mluvčí 
Vsunul lidi oni mají lidé chápou, že pokud Putina nezastavíme na Ukrajině, tak není nikdo v bezpečí a bude se vydírat
jadernými zbraněmi i v jiných zemích v zemích NATO a východní Evropy, takže vítězství ukrajinské armády musí podporovat
celý svobodný svět, protože jinak nedosáhneme míru sklárně dosáhneme míru, dokud je Putin Kreml si hodně divné co.

mluvčí 
Ve studiu ČT24 se vracím podrobněji nejen ruské agresi na Ukrajině, ale i širším souvislostem této agrese expert na jaderné
zbraně fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav bříza ještě no. Dobrý den, pane břízo. Já zdravím. Dobrý den.
Mluvil jsem o tom, že se zastavíme, ujal jde o ruského jaderného arzenálu, který je v nějaké fázi pohotovosti. Tak jak to oznámil
Vladimir Putin v uplynulých dnech, co to přesně znamená a jak daleko je a teď se ptám čistě technicky, neptám se na vydání
nějakého rozhlas rozkazu čistě technicky, jak daleko ve vztahu k té pohotovosti, teď ruský jaderný arzenál je od okamžiku, kdy
může vystartovat raketa a znovu z důvodu zdůrazňuji, nejdeme rozkaz, jdeme tu technickou stránku.

mluvčí 
Rozumím, oběma oběma dotazů. Co se týče toho prvního nebo té první části vašeho dotazu, tak tam jde čistě o verbální
proklamaci. Prezident Putin uvedl strategické síly tak, jak se nazývají jaderné Ruské federace do stavu pohotovosti vlastně
tento stupeň prakticky neexistuje ruka ruská škála má úplně jiné stupně. Toto je opravdu čistě verbální projev špatně viděli
jsme v reakci ministra obrany dvojku a který byl mírně řečeno, překvapen tímto tímto rozkazem.

mluvčí 
Vypadal tak to je pravda kauzu.

mluvčí 
Protože opravdu o proklamaci o to, aby svět viděl, že ruská reakce je připravená, ale ochotná za určitých okolností jaderné
zbraně použít, ale vnímejme to tak, že je to týče výraz toho, že prezident Putin byl nemile překvapen tím, co se na Ukrajině děje
a chtěl vzkázat světu ruce pryč od Ukrajiny nebo jste připraven ochoten tisknout jaderné tlačítko té druhé části otázky
technicky, co se týče strategických jaderných Ruské federace, tak tam ještě jednou chci akcentovat, je velký rozdíl mezi
konvenčními jadernými zbraněmi Ruské federace jaderné síly Ruské federace po nepoměrně lépe připraveny vyzbrojeny, co
se týká, jak kvalitativní kvantitativní oproti konečný celá a ten dotaz bych uzavřel tím, že ruské jaderné síly jsou připraveny
reagovat dokonce v řádu desítek minut, co z hlediska odpálení mnoha jaderných zbraní a z hlediska z hlediska vyšších
jednotek minut má z hlediska odpálení nižších jednotek zbraní, takže ta připravenost je obrovská, ale není daná tím, že v tuto
chvíli prezident Putin tento rozkaz vydal ruské Rennae, jestli jsou připraveny na to prakticky pořád, protože ve chvíli, kdyby na
ruskou federaci někdo jadernými silami zaútočil, tak je to samozřejmě neočekávané a pak jako tak musí být připravený
reagovat.
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mluvčí 
Co všechno se musí odehrát v tom ruském systému, pokud se to ví vůbec, co se musí odehrát, aby nějaký ten operátor, který
na konci předpokládám, u toho nějaký expert, který zařídí, že ta raketa vylétne, jaký systém NATO Rusko má pokud citový.

mluvčí 
No přesně jste tou poslední auto vystihl Rusko nikdy nezveřejnilo přesný postup při odpálení jaderné zbraně předpokládáte, že
vrchní velitel ozbrojených sil prezident prezident federace vydá Ruska odpálení zbraně. Ten by měl být odsouhlasen, jak
náčelníkem generálního štábu, tak ministra obrany následně vydal pokyn k nižším složkám a jaderných byl až to přesně říká
tedy jde toho posledního kapitána, který bojí toho tlačítka tak, aby jadernou zbraň spály pravým, ale dobře dříve kapitánů, v
uvozovkách kapitánovi samozřejmě daleko více, protože ruské jaderné síly mají na odpalovacích zařízení 1550 z hlavy, takže
samozřejmě tam ta tato skála skála kapitánů je podstatně širší, ale zpátky zjednodušeně ten rozkaz čistě technicky vydává
prezident Ruska.

mluvčí 
Ono se totiž čas od času mluví o tom nebo objeví se informace, že v tom dám to do uvozovek řetězci. Rozhodování se může
stát, že to někdo odmítne skutečně se může stát, že 1 člověk nebo 2 lidi mohou zařídit, že se jaderná zbraň neodpálí.

mluvčí 
Přinejmenším dočasně, protože samozřejmě on jsou ten okamžik náhrady, ale jsou nenahraditelný v řádu maximálně hodin
mohou být nahrazeni jiným personálem, který samozřejmě je na to vyškolen vybaven jinou změnou a ta ve chvíli, kdy dostaví
na to pracoviště, v uvozovkách pracoviště, tak může opět ten rozkaz splnit, takže ano, teoreticky možné je, ale prakticky
troufám tvrdit, že je to podstatně složitější. Ostatně vzpomeňme, ještě někdo akcentoval to, jak fungoval systém jaderné
elektrárně Černobyl s tím na první pohled pohled souvisí, protože tam se nejedná. Samozřejmě jedeme 2, nicméně to bylo
jedeme zařízení a ten ruská obava z toho postihu způsobila to, že ta daná směna začala řetězy kupu chyb ve smyslu, a
dokonce jednala v rozporu s jasnými předpisy jenom proto, protože poslechla tu nejvyšší šarži, která tu chvíli po Berlíně stála,
takže tady vidíte západní společnosti by byl podstatně větší šance, že dojde ke znemožnit odpálení, protože ten rozkaz nebude
uposlechnout, protože ti lidé mají nějaké smýšlení, jsou schopni se podíl postavy, ale Rusku ta filozofie trochu jiná tam opravdu
vyšší bere a existuje jenom málo lidí, kteří jsou schopni postavit tomuto tomuto Rusko.

mluvčí 
Mluvil jste o tom, že jaderný arzenál je v daleko lepším stavu než konvenční ruské ozbrojené síly, jak podrobné informace jsou
o tomto je to nejšpičkovější technika, která dnes na světě existuje, jaké třeba srovnání s jinými zeměmi, pokud jde o kvalitu a
technologickou vyspělost ruského jaderného arzenálu?

mluvčí 
Tam to opravdu posoudit můžeme sama víme velmi dobře v poslední dekádě došlo ke generační obměně celé škály
strategických jaderných zbraní ruské Ruské federace, ať už to byly, ať už to byly ponorky. Jaderný pohon, které odpalují
protetické mezikontinentální balistické rakety, tak to byly pozorných odpalované odpalované rakety a konečně i rakety
mobilního charakteru. Srovnání snad můžeme poskytnout pouze s jadernými silami Spojených států amerických, protože to je
jediná jaderná supervelmoc, která je rovna výzbrojí a Ruské federace ty ostatní státy mají řádově nižší palebnou sílu, co se
týče jaderného jaderného arzenálu, takže tam ve většině případů je to podobné Spojené státy jsou dále v oblasti strategických
bombardérů, když zůstanu u té jaderné triády. Nicméně Ruská federace naopak na na například v kontrastu proti Spojeným
státům má mobilní balistické mezikontinentální rakety Spojené státy do své výzbroje nezavedli. Já bych se vrátil zpátky
impulsem pro to, aby došlo drážní budově ruských jaderných sil, byl americký raketový křižník, který primárně vůbec neměl
sloužit ani neslouží proti proti ruským jaderným zbraním, protože on tu kvantitu nemůže pojmout. Nicméně ruské jaderné síly to
pojali, tak je potřeba vyvinou zbraně, které jsou schopny manévrovacím hrozba manévrovacích pozičních tento deštník
překonat, což se také stalo a opravdu během poslední dekády tuto nové zbraňové systémy byly efektivně zařazený do ruské
zdroje.

mluvčí 
Doufejme, že zůstáváme.

mluvčí 
V rovině teorií, že tohle nikdy nebude na světě použito Vlastislav bříza odborník na jaderné zbraně fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Já vám děkuju za odborné informace, na shledanou.

mluvčí 
Já vám domnívám se sama tyto zbraně nesmí být použité. Já jsem přesvědčen, že nebudou použity na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Začíná výplata náhrady vkladů klientům ruské banky přes pobočky Komerční banky zajišťuje garanční systém finančního trhu.
Celkem půjde o víc než 24 miliard korun. V hotovosti bude možné vybrat peníze na 40 vybraných pobočkách bezhotovostně na
všech. Před jednou z nich, konkrétně na náměstí Svobody v Brně Aneta Beránková. Aneto, jaký je zatím od rána zájem?

mluvčí 
Krásný den. My jsme tady už více přes 2 hodiny na náměstí Svobody před jednou z poboček Komerční banky za celou tu dobu
se zatím žádné fronty tady netvořily. Podle divizního ředitele pro Moravu Slezsko jsou připraveni, případně na větší zátěž, ale
konkrétně tady na této pobočce evidují od rána od těch osmi hodin, kdy otevřeli zatím jenom jednotky klientů po celém regionu.
To potom byly desítky přitom nárok na vyplacení má celkem 106 000 klientů z toho 11 000 jsou právnické osoby v případě, že
by ten nátlak těch lidí byl větší a v dalších dnech by se ty fronty tvořily tak Komerční banka je domluvená také s Policií České
republiky, že by případně vyslaly své hlídky tak, aby udržovali pořádek před tou bankou, aby nedošlo případně k nějakým
strkanicím dalším komplikacím ještě doplním, že výše náhrad je stanovena na maximální částku necelých 2,5 milionu korun na
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jednoho vkladatele a co se týká situace na dalších místech v České republice, tak například v Plzni to sleduje Andrea
Čandová.

mluvčí 
Ano, dobré ráno. Ode mě tady, jak je vidět za mnou, tak ani v Plzni v centru se žádné dlouhé fronty netvoří, přesto ten zájem je
o něco větší než do brněnské pobočce. Tady už za první hodinu fungování zvládli odbavit asi 30 klientů bývalé ruské banky
Sberbank, jak vypadá vevnitř, protože přepážky jsou v prvním patře, to my nevíme, protože nám vedení Komerční banky
nedovolila natáčet uvnitř, nicméně ptáme, tedy lidí, kteří přicházejí nebo odcházejí. Tvrdí, že to nahoře jde poměrně rychle, že
čekají maximálně 10 minut veškeré záležitosti pak mají vyřešené do půl hodiny. Značná část z nich také přiznala, že měli v
posledních dnech obavu město své peníze ještě někdy uvidí, když nezjistili, že uvidí a že třeba budou mít led na účtech do
druhého dne, takže odcházeli s jistou mírou úlevy tady v Plzni je pobočka jenom 1, která vyplácí i hotovostně za vklady druhá
potom v Klatovech, jak zaznělo zbytek poboček, může vyplácet tyto vklady bezhotovostně, tedy převést potom na nový účet
nemusejí lidé nutně chodit pouze tuto jednu pobočku v centru Plzně nebo třeba do Klatov mohou přijít jenom a i tady se to
připravili nejenže rozšířili otevírací dobu také povolali lidy lidi zpátky home office a obsadili více pokladních přepážek.

mluvčí 
Kurzy ukrajinštiny pro Čechy, ale i kurzy češtiny pro Ukrajince. O obojí obojí je teď velký zájem. Lidé se hlásí do jazykových škol
nebo třeba na filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Veronika Gecová nám řekne víc Veroniko, jací zájemci na
kurzy chodí.

mluvčí 
Dobrý den, my jsme včera natáčeli v Praze ukrajinštiny pro Čechy jazykové škole a cenných konkrétní začal právě už 1. března,
a to v reakci na situaci na Ukrajině přihlášených tam teď asi 10 lidí převažují dobrovolníci, kteří pomáhají v asistenčním centru
na brněnském výstavišti, anebo třeba ukrajinštinu potřebují umět z jiných důvodů. Při jiném kontaktů s uprchlíky, ať už třeba při
psychologické pomoci, anebo při hledání jejich zaměstnání. Žádané jsou ale i naopak kurzy. Češtiny pro hranice, a to z
opačných důvodů češtinu potřebují vlastně při jakémkoliv kontaktu. S úřady typicky třeba při kontaktu s Úřadem práce, ale i
třeba ve škole jako studenti. Žáci ale potom logicky jako zaměstnanci. Od toho je tady právě kabinet češtiny pro cizince tady na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kurzy češtiny vlastně nabízejí dlouhodobě, ať už pro začátečníky, anebo velmi
pokročilá. Teď se rozhodli tyto kurzy pro uprchlíky z Ukrajiny nabízet zdarma zatím začleňují do těch již probíhajících burzu, ale
je předpoklad, že třeba už od příštího týdne by pro ně mohli vyčlenit speciální kurz nebo kurzy zatím zjišťují jejich zájem.

mluvčí 
Záchranáři Moravskoslezského kraje mají nové sanitky. Některé hejtmanství věnovalo i českému červenému kříži, který bude
využívat hlavně na Ukrajině. Víc doplní Marek Slavík marku, kolik nových vozů Moravskoslezský kraj pořídil?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Moravskoslezští záchranáři budou dnešního dne využívat 7 nových sanitek a dalších 5 pak kraj věnoval
českému červenému kříži a právě tyto sanitky budou sloužit na Ukrajině nebo respektive ukrajinským záchranářům. Více už s
náměstkem hejtmana panem Jakubem Luckou. Dobrý.

mluvčí 
Den. Přeji hezký den.

mluvčí 
Když začneme těmi sanitkami určené pro Ukrajinu, proč jste se vlastně rozhodli, je darovat propůjčit?

mluvčí 
Tak všichni vidíme, co se na Ukrajině děje a sanitky tam jsou potřeba, to to je bezesporu a pokud takhle můžeme pomoct, takže
to asi efekt nejefektivnější, co kraj může udělat ta možnost tady byla proto vlastně bavili 5 sanitek. My se na ně podíváte v
podstatě nepoznal rozdíl mezi těma starýma mezi těma novýma a jsou plně vybavené jejich Pěta já teda jedinec jim přeju, aby
sešly stáří na Ukrajině a né neskončily někdo střílel na to, já jsem největší přání.

mluvčí 
Sanitky právě na Ukrajinu odjíždí, víte, kam přesně zamíří, jak to bude celé probíhá?

mluvčí 
Je to vymyšlené přes Červený kříž, je to standardní metoda už to v minulosti, kdy probíhalo, takže sanitky jsou teďka zapůjčené
červenému kříži. A během pár dní jsou dělají papíry tak, aby Červený kříž mohl darovat jako Ukrajině. Skutečně tak v tu chvíli
šli papíry stranou a a je to co rychlejší pomoc Ukrajině.

mluvčí 
Jak dlouho trvala vlastně příprava nebo při jako trvalo připravit se na to vymyslet, co všechno a darovat červenému kříži a aby
vlastně jeli na tu Ukrajinu vůbec.

mluvčí 
Válka trvá 14 Jan. My jsme to pomoci přišly asi 3 dny poté, co válka začla. Během týdne se povedlo udělat technickou vybavit
sanitky, takže jsou prostě skutečně okamžitě nasaditelné, jsou v tom všechny ty přístroje data mají být defibrilátor až po až
vlastně kyslíkové přístroje, takže to všechno vybavené v něm pevně doufám, že budou sloužit, co nejvíce míru nebyla cena, byť
teďka skutečně do války.

mluvčí 
Pokud se nepletu, tak Moravskoslezský kraj je jeden z prvních regionů, který tohle podnikl.

mluvčí 
Tu chvíli jsme jsme první ve vidět, že u nás jako tady dneska opravdu funguje, koneckonců znají tzv. záchranném centru, které
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jak na to vybaveno. I kolegové z Prahy dělají něco podobného. První veřejně se přidají další, protože fakt sanitky na Ukrajině
jsou potřeba budou potřeba.

mluvčí 
Pojďme k těm dalším sanitkám, konkrétně sedmi novým pro záchranáře v Moravskoslezském kraji. Proč vlastně došlo k výměně
nebo na nákupu nových vozu?

mluvčí 
Přece jenom ty sanitky, která kterou na Ukrajinu jsou zhruba z roku 2010 2012, takže ta životnost ušel, se chýlí ke konci. Proto
se vlastně každý rok nějaká část sanitek mění jako specialitou toho dnešní výměny, že tam 1 sanitka pro malá miminka, a tak
takovou speciální speciální sedačku, ale vlastně tím přístrojem pro, kde to miminko je a ten přístroj vlastně drží značka, že se
kýve, takže je to jako speciální sanitka pro převoz novorozenců. Má ty zbývající 6 sanitek, jsou různé některé jsou městské
dvojkou, některé jsou do toho ráno čtyřkolky. Budou rozmístěny vlastně po celém kraji od Karviná škol až po Ostravu.

mluvčí 
Dobře 7 nových sanitek jsou plně vybavené, nepřináší nějaké novinky.

mluvčí 
A soud plně vybavené, tak mají být podle posledních vlastně trendů, které tam jsou, skutečně jsou sanitky roku 2022 se vším
40 tam být od stará vlastně samotného toho auta, které má všecky ty funkce, které má mít, až potom přístroj vybavený, které
skutečně na to nejvyšší úrovni a myslíte radost jako kraj zakládáme sanitky vlastně jsou krajské celá záchranná služba krajská
patří našemu kraji jsme zradili, máme koneckonců ta původní původní oslava dneska měla být vlastně 2 roky od covidu,
protože 2 roky záchranáři vozy a pacienty s covidem slevy za to nesmírně vděčný, protože ty podmínky, které oni museli zažívat
v těch skafandrech se vším jiným neviděl vlastně, co se děje, takže ten původní záměr bylo dneska předat sanitky a podívat se
na 2 roky zpátky života s covidem a Ukrajina samozřejmě přibyla.

mluvčí 
Ono sám pan ředitel záchranné služby Moravskoslezského kraje zmiňovali by se na to nemělo zapomínat, že ten COVID tady
stále s námi a záchranáři se s ním potkávají denně. Jak hodnotíte vy ty 2 roky, za co se týče samozřejmě koronaviru.

mluvčí 
Mě to velice 2 roky plné výkyvů užil těch první 2 měsíce, kdy viděl, co se bude dít všichni neseděli doma teda tak mohl sedět
doma. A záchranáři fakt v těch skafandrech chodili neviděl, jestli jsou to vlastně s ní udělá. Potom ta euforie letní potom zase
další křivka potom zase euforie, tak skutečně to bylo takový vlnových vlna ve 2 roky. Tak pevně doufám, že ta vlna, která teďka
je už takovou tu jenom dobíhající sluníčko na pískové pláži a pevně pevně doufejme. Znovu opravdu byly doby, kdy chybělo
pár lůžek, anebo by bylo pardon, může v Luži v praxi v krajských nemocnicích a byly doby, kdy je každému se zdálo, že jakoby
už je pryč, takže tato bilance já si to to slovo, které vlastně se k tomu se k tomu hodin.

mluvčí 
Dobře vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.

mluvčí 
Tak nashle na řidiče šťastnou cestu.

mluvčí 
Přidáváme se samozřejmě i my přejeme řidičům na Ukrajinu. Šťastnou cestu vám divákům, hezký den.

mluvčí 
Včera přibylo přes 10 000 nových případů koronaviru. Je to zhruba 1100 míň než před týdnem. Počty nakažených v uplynulých
týdnech v mezitýdenním srovnání klesaly ale za pondělí bylo o něco málo víc. Podle odborníků to může signalizovat nástup
nové menší vlny covidu téma pro studio ČT24 a hlavního epidemiologa. Pražského IKEMu vedoucího MeSES Petra Smejkala.
Pane doktore, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Může příští pondělí, jak to vláda plánuje skončit doba respirátorů v České republice kromě těch několika málo víme, které tam
mají zůstat, pokud se nemýlím, veřejná doprava, zdravotnická zařízení zařízení sociálních služeb.

mluvčí 
No Honzo, pokud skončí, tak dobré 2 těch povinných respirátorů. Já myslím, že ten apel na to, že ochrana dýchacích cest je
stále pomalu to nejdůležitější, co můžeme dělat ještě v té v té v té situaci, kdy, jak už jsem slyšel, můj předřečník říkal možná, že
jsme na začátku nějaké revoltě poslední je něco, co by ještě mělo nějakou dobu zůstat. Nemusí to být povinné, prostě myslím
na to, že máme doma děti máme máme ohrožené starší lidi v nemocnicích, to určitě zůstane. Já doufám, že ji teda jistí vypadá
to, že zůstane v prostředcích dnes se hromadné dopravy na hromadných akcí na stadionech respirátor něco, co ještě bych
jaksi prosil za to, abysme si ponechaly aspoň aspoň to dole do léta nebo do začátku. Byl jasný do světa, řekněme.

mluvčí 
No, chtěl jsem se zeptat, na jak dlouho vlastně to doporučení. Ono to asi tedy skončí jako příkaz jako nařízení, ale jak dlouho
to doporučení by tedy mělo platit, takže zhruba do léta a pak na podzim znovu nebo jak ne, jak to máme brát už navždycky
budeme v nějakém ročním období respirátory.

mluvčí 
Ne mně taky dost vadí, že jo, přiznejme si to není to nic tak úplně příjemného, když se podíváte na to čísla, dnes už se také
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říkali, tak třeba ten procentuální záchyt pozitivních je pořád vysoký těch příznakový u těch epidemiologických testů. Ta čísla
vám stagnují, takže v pohledu bych určitě byl za to, abysme nechali no a na podzim. Podzim, uvidíme, ale rozhodně obecná
zůstane. Já si myslím, že vedle chřipky respirační sociálního grantu bude vlastně vazy v síti virových onemocnění, které si
budeme kraj si zvykne bude ladit testovat, budeme na ně mysle a okradl dýchací cesty prostě tou ochranou proti respiračním
onemocněním, takže na podzim v zimě asi nebudeme si také, ale spotřeba nebude opravdu povinností se na nezvyklém.

mluvčí 
Tak ono asi méně testuje. Předpokládám teď, že tam budou v podstatě jenom tedy agnostik zvané testy teď tak není logické,
že tam jet ten procentním nárůst té pozitivity, protože prostě chodí jenom ti, kterým něco je něco potřebovali z nejrůznějších
důvodů test, tak samozřejmě nechodí teď.

mluvčí 
To je to je určitě částí toho ano, těch testů asi 10 000 míň než nebo 16, včetně těch antigenní nebo minulý týden to určitě. A a
ještě 1 faktor asi zdá se, že se projevuje primátu Sue variantu Omikron Bö a 2, která se, která je asi ve čtvrtině těsně
sekvenovat vzorků a pomalu narůstá. Ono je trochu nakažlivější než než ten Omikron, který jsme měli v lednu v únoru, takže to
snad může právě taky, ale není to nic dramatického, ale prostě obec tam ještě nějakou dobu těchhle těch číslech zůstane na
jaře a jasně.

mluvčí 
Většina států střední Evropy teď přijímá uprchlíky z Ukrajiny, může zvýšená mobilita lidí nějakým způsobem ovlivnit vývoj
epidemie.

mluvčí 
Já si myslím, že ne nějak dramaticky. Nicméně jsme si vědomi, že Ukrajina je území vlastně, no nejméně proočkovaných v
Evropě na COVID, je tam asi by se něco víc než třetina lidí má ukončené očkování druhou dávkou, takže by to mohlo ovlivnit,
řekněme, nějakého opravdu u masivnímu počtu těch neočkovaných nakažených, takže zase pro ty pro ty migranty prostě platí
a i pro naši pomoc je, myslím, takové mistr nad ochranu dýchacích cest na testy, které by měly být pro ně dostupné vlastně
zdarma. Ale nemyslím si, že, že ta migrační vlna tuhletu covidovou vlnou dokáže nějak dramatičtěji.

mluvčí 
No a vy osobně počítáte s tím, že nějaká vlnka, tedy menší vlna toho covidu, nikoliv tedy ve vazbě na uprchlíky, jak říkáte, ale
zcela obecně, že nějaká menší vlna může nastat, protože jestli jsme pořád kolem 10 000 případů. Teď tam tedy nepatrný
pokles včera byl nebo menší pokles včera byl nepatrný nárůst těch případů, takže jsme v období nějaké stagnace nebo
skutečně se může stát, že případy teď začnou asi ne závratnou rychlostí, ale přibývat zase. A proč se to starostům.

mluvčí 
Že malinko přibudou, jo, rozumím děkuju. Já myslím, že letos přibudou, když se zase podíváme zahraničním styku se na západ
Velké Británie opět ty případy narůstají, ne ty hospitalizace, ale obecně ty případy nic. Myslím, že v jiných zemí na západ od
našich hranic, takže a je to je to souběhem těch věcí, že otcem rozvolnila prostě subvarianty DH 2 se rozšíří a jak říkám,
minimálně se na to může třeba udělat trochu ta ta migrační vlna nebo prostě ten situaci s tím spojena, ale asi ty první 2 faktory
jsou zhruba vy jste na to mohli podílet, ale nebude to bude to holka, myslím si, že by to, což zase příchodem jara víme, že ten
virus má sezónnost případem byla, a to, že budeme venku a teploty se budou zvyšovat a přijde léto, to bude opravdu jenom
holka, nějaká bude no a co je nejdůležitější na těch hospitalizací, by se nemělo nějak výrazně.

mluvčí 
Vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Děkuju vám, pane doktore, na
shledanou.

mluvčí 
Taky děkuju. Hezký den vám dělá na stranu.
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mluvčí 
Česká národní banka bankovní asociace varují před dezinformační kampaní o stabilitě českých bank. Vláda na Ukrajině
zakázala vývoz soli cukru a dalších surovin. Fotbalisté Liberce nastoupí v ligové dohrávce proti Pardubicím ani 1 tým na jaře
ještě nevyhrál. Nehoda blokuje silnici 21 u Františkových Lázní a bude skoro jasno na východě severovýchodě přechodně
oblačno zataženo teploty do 11 stupňů.

mluvčí 
Radiožurnál zprávy víme co se děje.

mluvčí 
Centrální banka česká bankovní asociace varují před dezinformacemi o stabilitě bankovního sektoru kvůli krachu Sberbank.
Podle obou institucí jsou takové informace nepodložené a můžou být vyhodnocené jako šíření poplašné zprávy, tedy trestný
čin guvernér České národní banky Jiří Rusnok bude dnes hostem 20 minut Radiožurnálu po sedmnácté hodině. Zemědělských
oborech bude možné zaměstnat 40-50 000 lidí z Ukrajiny, kteří přišli do Česka. Před jednáním vlády to řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula KDU-ČSL. Podle něj je dost pracovních míst hlavně zemědělské výrobě, potravinářství nebo lesnictví. Nekola
zároveň řekl, že výpadek zaměstnanců v zemědělství, kteří odešli zpátky na Ukrajinu, není příliš velký.
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mluvčí 
Štěstí neodešlo příliš mužů na Ukrajinu. Avizujeme pouze zhruba 10 % podniků odchody. Ty výpadky nebudou až tak velké, ale
na druhou stranu jsou obory, jako je zelinářství, ovocnářství, ale živočišná výroba, kde bude dostatek pracovních míst. Pro
ženy, které se v současné době přicházejí z Ukrajiny.

mluvčí 
Česko zatím udělilo více než 90 000 speciálních víz ukrajinským uprchlíkům. Ukrajinská vláda zakázala vývoz žita ječmene
pohanky jáhel cukru, soli, masa. Omezení exportu platí do konce roku. Vláda v Kyjevě už dříve částečně omezila vývoz
pšenice. Ten bude možný jen s povolením ministerstva hospodářství. Z Ruska Ukrajiny pochází skoro třetina celosvětového
exportu pšenice. Přerušení tohoto toku tlačí světové ceny pšenice nahoru čtrnáctileté maximum. Ode dneška funguje rozšířené
krajské centrum pro uprchlíky v Karlových Varech. Hejtmanství ho postavilo na ledové ploše hokejové KVS a méně je větší než
původní, zvládne odbavit 2× tolik zájemců o pomoc příprava nového místa trvala hasičům 4 dny.

mluvčí 
Provoz bude zajišťovat.

mluvčí 
60 lidí, říká koordinátor centra Oldřich Volf. Dosud v centru pracovalo na 30 lidí. Kromě buněk na vyřizování všech důležitých
dokladů bude nově součástí centra humanitární sklad.

mluvčí 
Takže na konci celého procesu oni si můžou odnést, co potřebuju si vyberou, naloží se to do krabic nebo dotaz, komu se to
odvezl s sebou.

mluvčí 
Nechybí ani odpočinková zóna služky.

mluvčí 
Těch lůžek bude něco kolem šedesátky, ale chystáme se na to, že tady můžeme nocovat. 300.

mluvčí 
Lidí k rychlejšímu odbavování uprchlíků pomůže registrační systém. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

mluvčí 
Fotbalisté Pardubic nastoupí k odloženému zápasu jedenadvacátého ligového kola. O první jarní výhru budou bojovat na hřišti
Liberce. Ten má na jaře stejnou bilanci jako Východočeši, 3 remízy a jednu porážku. Pokračuje pardubický záložník Tomáš
solil.

mluvčí 
Bere vlastně se zvednou dost má tam dobrýho trenéra, myslím si, že změnili ten svůj herní styl dost a ty hráče, kteří tam jsou,
tak myslím, že budu se snažit dobře kombinovat ta často nepříjemný, dokazují to v těch zápasech, takže musíme se na to dobře
připravit jmenovat jejich silné stránky a prostě být nebezpečný, jako jsme byli teď.

mluvčí 
Utkání Liberec Pardubice začne v 16 hodin 30 minut 2 hodiny později. Na programu duel Jablonce se Spartou na Radiožurnálu
uslyšíte v obou zápasů živé vstupy. Podrobnější reportáže nabídne Radiožurnál sport.

mluvčí 
Zdravím vás, dobrý den. 5 minut po jedenácté hodině. Sledujeme to po celém Česku už od rána. Komerční banka začala lidem
vyplácet peníze, které jim zůstaly u Sberbank cz. Někde byly fronty někde klid, tak jak to teď jde třeba v Ostravě Teplicích.
Zeptáme se další vysílání dopoledního Radiožurnálu našich reportérek.

Je středa 9. března. Lidé mají právě ode dneška možnost získat zpátky peníze, které jim zůstaly na účtech Sberbank. Jde o
drobné střadatele, kteří z garančního fondu můžou získat 100 % svých vkladů maximálně však zhruba 2,5 milionu korun.
Náhrady vyplácí Komerční banka a u jedné z nich poboček v Ostravě je reportérka Silvie Mikulcová. Silvie jsou v Ostravě
fronty, jak to vypadá?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Já jsem teď tedy jedna z poboček Komerční banky v centru Ostravy, a to tedy u jedné z těch 40 v celém
Česku, kde je možné si nechat náhradu vkladů vyplatit i v hotovosti a je tady absolutní klid žádné fronty, když jsem se byla
podívat uvnitř banky, tak tam hned u vstupu jsou ženy, které se ujímají příchozích, no a na tom vyvolávacím systému bylo vidět,
že tady dneska oba sloužili zhruba 5 desítek klientů, ale řadu jsem z nich mluvila, když vycházeli, říkali mi, že jsem přišli řešit
úplně jiné věci a potkal jsem ale i člověka, který mi říkal, že své účty u Sberbank stihl vypovědět včas, ale měl problém s
mezinárodním převodem. Vše tady vyřešil, jak mi říkal, bylo to opravdu rychle, jinak i tady v Ostravě u této pobočky Komerční
banky na Nádražní ulice platí, že banka upravila rozšířila otevírací dobu a jsou tady lidem k dispozici denně od osmi do 18
hodin pochopitelně v pracovním týdnu.

mluvčí 
Silvie Mikulcová a před pobočkou Komerční banky v Teplicích je Jana Vitásková. Jaký zájem o náhradu je tam.

mluvčí 
Hezké dopoledne. Taky teplická pobočka Komerční banky naproti divadlu dnes otevřela o hodinu dřív a otevírací dobu
prodloužila i odpoledne. Personál byl připraven na velký zájem klientů těch bývalých klientů. Banky, ale ty zatím chodí
postupně. Žádné fronty se tady netvoří každý každý příchozí je prakticky hned odbavených. Zvolit může jednu variantu převod
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peněz na jiný účet, anebo výběr hotovosti. Kombinovat to nejde. Převodem peníze přijdou do 24 hodin. Hotovost vyplácet
jenom některé pobočky Komerční banky v Ústeckém kraji jsou 3 vedle této v Teplicích také v Ústí nad Labem Chomutově.
Dalších 13 poboček v kraji zařídí bezhotovostní převod stačí přijít na pobočku s osobním dokladem číslem účtu vše vyřízeno za
několik minut.

mluvčí 
Z Teplic naše reportérka Jana Vitásková, tedy od pobočky Komerční banky Jano díky na shledanou. Na slyšenou 4 minuty čtvrt
na 12 Radiožurnál.

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu citelně utáhl šrouby, odstavilo zbytek nezávislých médií novinářů pod hrozbou vysokých
trestů za objektivní informování o válce na Ukrajině. Ruská společnost prakticky 100 let žije v prostředí, kde média podléhají
cenzuře a vlivům vládnoucího režimu. Podle mediálního historika Jana sebe tak většina Rusů současné omezování svobody
médií ani nezaznamená. Jaká je ruská cenzura dnes a jaká byla předtím téma pro dopolední Radiožurnál to půl dvanácté.

Drobná Adam Ďurica. Slovenský duet naše hry šachy, 11 hodin 19 minut k tomu tady je dopolední Radiožurnál. Válka mezi
Ruskem Ukrajinou se vede i na internetu. Rusko přitom omezuje zdroje informací. Úřady blokují přístup k některým zahraničním
médií na internetu hrozí postihem nejenom médiím, ale každému uživateli internetu, který by šířil jiné než oficiální informace
Kremlu. Kolega Martin Srb zjišťoval, jestli se současná situace dá srovnat s cenzurou v minulosti.

mluvčí 
Klasickou cenzuru si můžeme představit jako zabavování knih nebo škrtání nevhodného obsahu v novinách, rozhlase nebo
televizi. V době internetu je sice daleko jednodušší cokoliv zveřejnit, ale každý, kdo něco zveřejní, je za to odpovědný, říká
historik Jan sebe fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

mluvčí 
Ještě donedávna jsme předpokládali, že jakoby omezování toho informačního prostředí internetu je velmi velmi složité, ale
Rusko ukazuje, že je ochotna sáhnout k těm oni brutální opatření, aby společnost dostalo do nějaké informační izolace, což je
základ autoritativním nebo totalitního státu.

mluvčí 
Podle Jana seberu je současná situace v mediálním prostoru Ruska a okolí v lecčems podobná situaci nacistického Německa
třicátých let a druhé světové války. Rozdíly jsou v tom, že tehdy byl nejnovějším médiem rozhlas. Dnes jsou to internetová
média. Je to.

mluvčí 
Třeba omezování internetových služeb nebo dlouhodobější výchova té společnosti k tomu, aby tyhle ty informace vůbec
nekonzumoval jezdilo nebralo tlak na tu společnost, myslím nějaké lepší autocenzury.

mluvčí 
Nová opatření proti svobodě médií v Rusku mohou z našeho pohledu vypadat dramaticky, ale v samotném Rusku zřejmě
většina posluchačů, čtenářů diváků žádnou změnu nezaznamená.

mluvčí 
To sledujeme už od počátku dvacátých let dvacátého století. Nějakými drobnými epizodka. My ale natolik drobnými, že to
nedokáže v rámci kultivace dlouhodobější té společnosti něco změnit. Ta důvěra vládnoucí moc až rovině nějakého fanatismu
zapříčinila vším tragédie v těch rodinách, že se ti členové rodiny navzájem událo.

mluvčí 
Ani Svoboda médií a neomezeně šířené informace pak tyto lidi nepřiměje k tomu, aby si rozšířili obzory. To je ostatně kolikrát
problém i na sociálních sítích, kde se člověk může uzavřít do informační bubliny jen tím, že po určitou dobu sleduje věci jen
jednoho tématického okruhu, upozorňuje informatik Michal Pěchouček z fakulty elektrotechnické ČVUT.

mluvčí 
Daná osoba pouze s barem, motorky nebo dostává spousty, který do nové lidi, který dřív mají jako nějaký druh národnostní
násilí. Já bych asi chtěla by takový uživatel měl možno říci jo jo, rozumím, že většina lidí, co se zajímá o nějaký druh násilí, má
ráda motorky, ale mezi inflaci.

mluvčí 
Když si publikum vypěstuje příliš silnou důvěru určitá média. Je to podle odborníků složitá situace, kterou nejde jen tak změnit.
Velkou roli totiž hraje svobodné rozhodování samotných posluchačů diváků. Martin Srb, Radiožurnál.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně volá po bezletové zóně nad Ukrajinou, Severoatlantická
aliance a vlády států Evropské unie ji ale u URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 12:19 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Zůstává proto bezletová zóna nad Ukrajinou nadále tabu, nebo by naopak ruskou agresi pomohla
zastavit a zabránila zbytečným dalším obětem civilního obyvatelstva?

Debatovat budou vedoucí Programu bezpečnostních strategií think-tanku Evropské hodnoty a bývalý diplomat Martin
Svárovský a politický geograf a zástupce vedoucího Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Moderuje Karolína Koubová. 
Popis podcastu 
Diskuse se dvěma hosty, kteří hájí opačný názor. Široký záběr témat. Věda, náboženství, kultura či politika. Pro a proti je
zdánlivě jednoduchá záležitost. 

Pro a proti - Martin Svárovský (thinktank Evropské hodnoty) a Jan Kofroň (politický geograf)
RÁDIO , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 14:06 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 560 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Je načase, aby Spojené státy a NATO zintenzivnily pomoc Ukrajincům, než se obětí Putinova
vražedného šílenství stanou další nevinní civilisté, stojí v otevřeném dopise, který adresovala americkému prezidentovi Joe
Bidenovi skoro třicítka odborníků na zahraniční politiku. Mezi jinými například bývalý vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě,
gen. Philip Breedlove či bývalý velvyslanec Spojených států na Ukrajině William Taylor. Experti také v dopise vyzývají k
ustavení omezené bezletové zóny. Po uzavření nebe nad svou zemí opakovaně volá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Je načase, aby NATO zřídilo bezletovou zónu nad Ukrajinou, kde ruští vojáci ostřelují humanitární koridory a ruské letouny
bombardují civilní cíle? Nebo je důležité, aby se Aliance nenechala vyprovokovat a zatáhnout do otevřeného konfliktu s
Ruskem, protože by tak dala záminku Vladimiru Putinovi rozpoutat třetí světovou válku? /znělka/

Do debaty zvu a vítám ve vysílání vedoucího programu bezpečnostních strategií thinktanku Evropské hodnoty a bývalého
diplomata Martina Svárovského, dobrý den.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A mým druhým hostem je politický geograf a zástupce vedoucího Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. I vás vítám, dobrý den.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pánové, prosím na úvod jen o stručnou odpověď. My to probereme dopodrobna, ale abychom znali ty pozice. Měla by být
zřízena bezletová zóna nad Ukrajinou, pane Svárovský?

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Mě teď zaujalo to, co jste říkala o tom dopise, kde je podepsaný Breedlove a další bývalí generálové. Já jsem to nevěděl, vy
jste tam zmínila, že oni se vyslovují pro omezenou bezletovou zónu. Ano, to je přesně to, co si myslím, k čemu teďka má dojít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
V těch omezených intencích, bezletová zóna byla by přípustná i podle Jana Kofroně?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Přípustná je podle mě poněkud divný termín, ale ptáte-li se mě na mou odpověď, ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Na úvod děkuji. Tak si to, prosím, tedy řekněme, když, pane Svárovský, mluvíte o tom, že by měla být ustavena omezená
bezletová zóna, tak kde, v jakých oblastech?

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Ten návrh, který já jsem publikoval ještě s kolegou ve Forum24 vychází především z toho vědomí, že není možná ta celá,
celoplošná bezletová zóna nad Ukrajinou. V tom se zřejmě s panem kolegou tady shodneme, protože ta by vyžadovala kromě
boje s ruským letectvem nad územím Ukrajiny i zasahování cílů na území Ruska, tzn. především těch řídících center
protiletecké obrany ruské, takže bohužel to možné není, protože tím bychom přenesli vlastně ten náš zásah na ruské území. Na
druhé straně, já si myslím, že je možné zřídit omezenou bezletovou zónu nad západní částí Ukrajiny, určitě nad nějakým pásem
podél těch západních ukrajinských hranic, možná až s nějakým koridorem do Kyjeva, a to je úplně jiná situace. To je vlastně
zóna, kde zatím ruské letectvo neoperuje, tzn. že rozšíření této zóny by automaticky nepředpokládalo ten boj.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Ale dávalo by smysl, promiňte, že vám do toho vstupuju, teda mimo oblast bojových operací?
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Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Já vám to hned řeknu, ano, dávalo by to smysl, protože by ta bezletová zóna bránila jednak to velké množství uprchlíků, ale
víte, že po tom volá i OSN, tzn. že ti, kdo vykonávají tu zónu, tak by se obrátili na OSN, že oni vlastně vycházejí vstříc té
ochraně humanitárních koridorů, a za druhé, ta zóna by vlastně i chránila naše distribuční cesty, západní distribuční cesty
především humanitární pomoci, ale i zbraňových dodávek, což je velmi důležité, a nově by ta bezletová zóna chránila i
podstatnou část ukrajinského velení, protože část toho velitelství byla přesunuta do Lvova. Tzn. že ta zóna, ano, by skutečně
měla smysl, a jak znovu říkám, nepředpokládala by automaticky ten boj, pokud by k němu nesáhl Vladimir Putin. Že by k němu
sáhnout mohl, ano. Bezpochyby by k němu sáhnout mohl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Poprosím o reakci Jana Kofroně, jestli by mu dávala smysl takto zřízená bezletová zóna, řekněme, nad těmi evakuačními
trasami v části ukrajinského nebe, kde tedy nejsou přímo ty bojové operace, nebo i takové říkáte ne, protože je to příliš
riskantní?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já tomu říkám ne, a to asi ze dvou nebo ze tří důvodů. Ten první důvod je, že tenhleten návrh se potýká se dvěma nebo třemi
problémy. Ten první problém je, že když tohleto uděláme, tak stejně jako do toho konfliktu vstupujeme, ano, omezenějším
způsobem, to je potřeba říct, než kdybysme řekli, že bezletovou zónou bude celá Ukrajina. Ale prostě do toho konfliktu
vstoupíme. Protože jakmile začneme říkat, že tam Rusko vlastně nemůže operovat, což jako z nějakého normativního pohledu
chápu, ale to teďka neřešme, tak v ten okamžik prostě přispíváme jedné straně. Té, která je slabší. A kdybysme to chtěli
nějakým způsobem vyvážit, tak se dostaneme do situace, kdy budeme muset sestřelovat i ukrajinská letadla včetně dronů atd.,
a jakmile je nebudeme sestřelovat, celkem pochopitelně to Rusové budou vnímat jako přímý vstup do konfliktu. Samozřejmě
otázkou je, jestli oni budou ochotní jaksi dál tu situaci eskalovat, ale jak tu správně padlo, ono to prostě vyloučit nejde. Těžko
prostě čekat, že oni to budou vnímat tak, že to je jako naprosto neutrální, zejména v okamžiku, kdybysme my nepřikročili i k akci
vůči ukrajinské straně. Prostě vnímali by to jako výraznou podporu té jedné válčící strany. A druhým problémem je, já si vlastně
ani nejsem jistý, k čemu by přesně tahleta bezletová zóna měla sloužit. Protože když se podíváme na většinu těch civilních
obětí, tak mi vlastně nepřijde nebo nemám informace o tom, že by většinu z nich způsobily letecké údery. Drtivou většinu prostě
civilních obětí způsobí Rusové pomocí dělostřelectva, kterého by se stejně tahleta akce netýkala. Což je pro mě takový jako
slabý bod, že zrovna tam, kde Rusové skutečně páchají poměrně jako ošklivé věci, tak zrovna tam bych ale neřekl, že to jejich
letectvo je tím hlavním nástrojem. Ono to samozřejmě nějakou roli hraje, ale spíše sekundární. Takže to je podle mě další
problém a ještě k tomu jeden problém, ti Rusové samozřejmě, oni mnohem méně používají třeba rakety dalekého dostřelu,
které jsou typičtější třeba pro letectvo států NATO, ale samozřejmě nějaké mají a teď bude vždycky vznikat otázka, jestli pokud
ruské letadlo vypouští nějakou raketu nebo bombu těsně za zónu, kterou si určíme, tak jestli už je to legitimní cíl, nebo nikoliv.
Tohleto, když jsme se tu bavili o otázce Kyjeva, tak o Kyjev se bojuje. A tam najednou prostě vznikne docela jako zásadní
otázka, jestli teda do toho boje vstoupit, protože tam prostě podobné situace vznikat budou. Anebo nikoliv. To by byly moje
zhruba argumenty, proč ne a proč si myslím, že ta naděje na eskalaci na konci není nulová a je naopak poměrně velká.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Jak na tyto argumenty reaguje Martin Svárovský? Protože vezmeme si to tedy popořádku, pokud jsem četla dobře váš text, tak
vy tam třeba také mluvíte o takovém dekonfliktním mechanismu, který by měl zabránit eskalaci napětí, tak jestli si to třeba
můžeme rozvést, a pak také k tomu argumentu, které uvádí i NATO, že by to zkrátka byl příliš velký risk s malým efektem,
protože by civilisté stejně nebyli uchráněni před těmi pozemními útoky dělostřelectvem například.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Zaprvé, pan kolega je poučený expert. Já tuto debatu vítám. Já se vůbec nijak jako nebráním té debatě ji vést, přestože se v
řadě věcí neshodneme. To za prvé. Za druhé, neutrálně. Já si myslím, že prostě jak neutrálně? V tom se prostě neshodneme.
Tady je jedna napadená strana, která nás pozve, protože to bylo na pozvání ukrajinské strany, a my jí pomáháme. Ten rozdíl,
ta spekulace potom, jestli by to vedlo k tomu útoku Putina, jestli by se skutečně pustil do křížku se stejně, možná vyspělejším
letectvem, než má on sám, to je vysoce spekulativní otázka a vaše schopnost odhadnout to, jestli by k tomu došlo, je zhruba
stejná jako moje. Tzn. ani jeden nejsme schopen to stanovit. A ten rozdíl, který spočívá mezi váma a mnou v této otázce, je, že i
kdyby k tomu došlo, k tomu konfliktu, já sám a priori to nepovažuju za negativní. Protože kdyby k tomu došlo, tak to znamená,
že po straně ukrajinské budeme i my. A já si myslím, že Ukrajina vede tu válku i za nás, a já bych a priori nepovažoval to
zahájení té konfrontace z ruské strany za podstatné, my bychom ji nezahajovali, za a priori negativní. A to je věc, na které se
na shodneme, protože to je věc hodnotová. Teď z hlediska těch technických schopností. Ano, Rusové mají rozmístěny prvky
protiletecké obrany jak za těma hranicema na ruském území, tak ale i na běloruském území, mají tam tzv. S-400, to ale
neznamená, že všechny ty rakety, které používá tento systém, mají ten dosah těch 400, velmi pravděpodobně lze
předpokládat, že to, co rozmístili, není s těma raketama S-400, tzn. oni na tu delší vzdálenost by měli i omezenou možnost
nějakým způsobem konfrontovat tu vysoko letící stíhačku, která má manévrovací schopnosti. Tzn. že to nebezpečí od té ruské
protiraketové obrany je násobně nižší než v případě té velké bezletové zóny. Tzn. že tam není automaticky naše nutnost
zasahovat tyto ruské cíle. Tzn. já si myslím, že to, k čemu by došlo, by bylo vlastně, že my klademe teďka tu nutnost se
rozhodnout na tu ruskou stranu. Rusové by se museli rozhodnout a vlastně to psychické napětí je na nich. A ještě k té otázce,
co řekl pan kolega, kde dochází k těm obětem. Samozřejmě ta válka se přenesla ve válku statickou zhruba od čtvrtého, pátého
dne, dneska trpí ta města, netrpí jenom těm ostřelováním, ale i tou vlastně taktikou toho obléhání, ty proudy uprchlíků směřují
na západ, tzn. oni nejsou vulnerabilní jenom v těch městech a v okolí těch měst, ale samozřejmě po celé té trase. To za prvé. A
za druhé, ale tam je ten podstatný element toho, my teďka, Západ, musíme udělat všecko pro to, aby naše pomoc byla
efektivní. Abychom udrželi ty naše distribuční cesty. Já jsem přesvědčen o tom, že tato ochrana by vlastně rozšířila ten perimetr
té obrany, té bezpečnosti pro ty naše zásobovací cesty, pro humanitární pomoc a pro zbrojní dodávky. To je i podstatný
element, o tom jako není žádných pochyb.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Prosím Jana Kofroně, protože padlo tady to důležité, jestli zkrátka ten risk, že Vladimir Putin toto využije, podporu i třeba v té
omezené formě zřízení té bezletové zóny nad evakuačními trasami jako záminku k tomu, že to je vstup do války, jestli to
nemáme riskovat vzhledem k tomu, jaké ty pozice jsou. A ptám se na to, jestli naopak třeba na to Vladimir Putin nečeká a
neměla by se Severoatlantická aliance v tomto nenechat vyprovokovat, pane Kofroni.
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Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já si nejsem jistý, jestli Putin na to čeká. Já si myslím, že sám by asi nebyl úplně nadšený z konfliktu s NATO, ale byl bych
opatrný na to, že k němu nemůže dojít. Na to prostě bych jako byl velmi opatrný.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
V tom se shodujeme. Může k němu dojít.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Teď jedna podstatná věc a tou vlastně klíčovou otázkou, co tady řekl pan Svárovský, je, jestli my chceme vstoupit do války na
straně Ukrajiny, nebo ne. Pokud chceme skutečně vstoupit do války na straně Ukrajiny, a já neříkám, že to je nutně jako špatné
rozhodnutí, byť si musíme uvědomit, co to může potenciálně znamenat, tak ale říkám: tak to rozhodně nedělejme nějakou
bezletovou zónu. Jděme do toho natvrdo. Ale řekněme si, že to může skončit prostě jadernou válkou s tím, že můžeme mít třeba
50, 100, 150 000 000 mrtvých na konci. Je to prostě jedna z možností. Proto, a znovu, já tomu nechci dávat žádné jako
normativní soudy, ale já říkám, pokud už tedy se cítíme součástí toho konfliktu, a já chápu, že část lidí to tak má, tak prosím
vás, nehrajeme si tady na nějakou bezletovou zónu omezenou, prostě už do toho šlápněme natvrdo. Ale potom si řekněme,
jaké mohou být všechny ty škody.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
No, ale zatím to nevypadá tak, že by Severoatlantická aliance tímto způsobem chtěla postupovat, že by vůbec se cítila být
součástí konfliktu, naopak říká: pokud tedy by nějakým způsobem se mělo zasahovat, tak členské státy to jaksi si rozhodnou
sami a podobně.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Ano, tohle je samozřejmě velmi dobrý postřeh a je nutné ho vnímat. Všimněme si, jaké tu byly v podstatě nebo jsou tu
dodneška problémy s tím několikrát avizovaným dodáním strojů MiG 29, ke kterému na konci zřejmě podle všeho asi nedojde.
Byť kdoví, co bude třeba za měsíc. A i díky tomu já jsem vlastně skeptický k té bezletové zóně, protože ono to skutečně může
skončit jakoby horkou válkou na konci, což vlastně na tom se asi nějakým způsobem shodneme, můžeme se lišit v těch
pravděpodobnostech, ale já říkám, pokud sami Američané mají problémy a i třeba Poláci dodat MiGy 29 a zjevně tam jako
problémy jsou, tak mi nepřijde příliš realistické, že by tu někdo měl skutečnou chuť vytvořit bezletovou zónu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká Jan Kofroň, politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , a dnes diskutujeme také s Martinem
Svárovským, vedoucím programu bezpečnostních strategií thinktanku Evropské hodnoty.

/znělka/

Pánové, proberme, prosím, teď trochu právě ty stíhačky, které zmínil Jan Kofroň. Obracím se na Martina Svárovského. Tak
Volodymyr Zelenskyj několikrát vyzýval NATO, aby zavřela nebe nad Ukrajinou, pokud ne, tak ať alespoň dodá Ukrajincům
stíhačky, aby si vzdušný prostor mohli chránit sami. Teď jsou tady ty nejnovější informace, že americké ministerstvo obrany
oznámilo, že plán Polska předat stíhačky MiG 29 Spojeným státům ve snaze dostat je na Ukrajinu nepovažuje za udržitelný,
přitom ještě ale v neděli americký ministr zahraničí Blinken uvedl, že členské státy mají povolení poslat na Ukrajinu stíhačky, jak
tomu tedy vlastně rozumět, je to nějaký obrat, nebo tady došlo na nějakou špatnou komunikaci, proč vlastně Poláci stíhačky
nepředají sami atd., pane Svárovský?

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Já přece jenom ještě musím reagovat na to, co řekl kolega, protože vlastně to, co řekl předtím, tak já se ve všech bodech, co
jste řekl, shoduji. Shoduji se v tom, že to není jediné řešení, že jsou jiné, že to není samospasitelné řešení, v podstatě s jednou
jedinou výjimkou, na kterou ale musím upozornit, s kterou zásadně nesouhlasím. Tohle není žádný jaderný /nesrozumitelné/.
To není spouštěč žádné ruské jaderné odpovědi. A zastávání tohoto stanoviska je nepochopení ruské jaderné doktriny a
skutečného toho nebezpečí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Počkejte, když tedy Vladimir Putin avizoval, že to bude brát jako útok a vstoupení do války, tak...

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
On teďka říkal, že i sankce pokládá za to. V té ruské jaderné doktrině /nesrozumitelné/. To, co říkám já, že pokud
nezasáhneme, byli bysme tady dlouho, bavili bysme se dlouho, ale prostě pokud tam není zásah na ruské jaderné území, které
nezakládá tu jadernou odpověď, ale říkám, nemáme na to čas.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Ale právě té jaderné odpovědi se evidentně vlastně asi nejvíc Severoatlantická aliance bojí, že by se eskaloval ten konflikt, kdy
Vladimir Putin tady má tedy uvedeny jaderné zbraně do pohotovosti, ale jak říkáte, je to...

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Znovu opakuju, je to hra na strach. Je to hra na strach. Jestli se někdo něčeho obává, já vám říkám, že pokud se nezasáhne
na ruské území, pokud nemáme cíl jako /nesrozumitelné/, což může být i sankcemi, tak tam jaderná odpověď nezakládá. Tečka.
Teďka k těm letadlům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Ale jestli jen jednou větou by toto mohl okomentovat Jan Kofroň, jestli to cítí podobně, že zkrátka je to zastrašování, kterým se
NATO dostává trochu do kouta?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Takhle. Je to otázka pravděpodobnosti. A to bychom se museli bavit o tom, jak velká ta pravděpodobnost je. Já si třeba
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nemyslím, že letová zóna automaticky by vedla k použití jaderných zbraní, ale umím si tam představit eskalaci, po které by k
tomu došlo, a co je podstatné, řekl bych, že ta pravděpodobnost je 0 %? Ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A prosím, ještě teď doplňme to, co se děje okolo MiGů 29, jak tomu rozumět, neštěpí se tady v tomto trochu Aliance? Nebo o
co tu vlastně jde, pokud tedy Volodymyr Zelenskyj říká: dodejte nám alespoň tedy bojové letouny?

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
On to neříká jenom Volodymyr Zelenskyj, tam došlo k té změně zhruba před třemi, čtyřmi dny, Ukrajinci dostávají skutečně
velké množství té pomoci postavené na těch západních technologiích, ale rychle se naplňují ty školicí kapacity, které teďka v
podstatě jsou jaksi zablokované, tzn. že zhruba před třemi, čtyřmi dny i ti američtí stratégové jako James Foggo a podobně
vlastně vyzvali nové členské státy Aliance, aby momentálně poskytly Ukrajincům i starou sovětskou výzbroj, která samozřejmě
je, dejme tomu, jaksi zastaralá, ale Ukrajinci se na ni nemusí zaškolovat. Tzn. to byla ta reakce. To vedlo k těm 29kám. Tzn.
nebylo to jenom volání Zelenského, ale byla to sama změna na té straně americké. A to, k čemu ale teďka došlo, já si myslím,
že samozřejmě je to o tom, že vojáci, a nejenom v Polsku, ale i u nás tady, samozřejmě z pochopitelných důvodů, kterým já
rozumím, říkají, že zase nemůžeme úplně snížit naši obranyschopnost, prostě nemůžeme dát úplně všechno. Poláci to, co
rozhodli o těch 29kách zcela správně, ale pokusili se vlastně zajistit nesnížení své obranyschopnosti, tzn. že to poskytnou na
Rammstein, dostanou od Američanů za to F-16, tím se nesníží obranyschopnost a pak to půjde na Ukrajinu. To je to, co jako
Američani odmítli, a říkám: já chápu obě dvě strany, chápu i nás. Já si myslím, že to je podstatné i pro nás, protože já teď už
poslední dva dny argumentuju tím, že my například bychom měli poskytnout Ukrajincům náš vrtulník MI-24, který mimochodem
nám tady bude zhruba lítat rok, protože už na něj nemáme náhradní díly, ale teď by se Ukrajincům hodil. Ale chápu naše vojáky
a samozřejmě to je nesmírně odpovědné rozhodování i u nás na našem Generálním štábu, na Ministerstvu obrany i u Poláků,
abychom si nesnížili tu obranyschopnost. A to je to, k čemu došlo. Vlastně to není úplně štěpení, ale to, jakým způsobem to
udělat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Čili ale, když Američani nenabídli polské straně ty F-16, jak říkáte, za jejich MiG 29, které by poskytli Ukrajincům, tak co z toho
číst, z postoje amerického?

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Ano. Tím já jsem zklamán. Já si myslím, že Američani měli dát Polákům nějakým způsobem garance, ale samozřejmě nemůžou
jim říct, že jim ty F-16 dají hned. Říkám, je to těžké, ale to poskytnutí těch zbraňových systémů sovětské provenience má velký
smysl, protože tam prostě do toho Ukrajinci nasednou a začnou s tím lítat. Ale říkám, je to velmi těžké rozhodování, já jsem
/nesrozumitelné/ mimo státní správu, nejsem na Generálním štábu a chápu, že prostě to rozhodování je velmi obtížné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Ještě k jedné věci, nebo jestli Jan Kofroň chce něco doplnit tady právě k těm peripetiím ohledně stíhaček, které nakonec tedy
na Ukrajinu nedoputují.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já v zásadě souhlasím tady se vším, co padlo, protože to jsou prostě přesně ty rozhodnutí, který se musí dělat, k tomu možná
jenom jednu věc, mohou Američané teoreticky dodat ty zbraně hned? Ano, mohou. Mohou je prostě vzít z jednotek národní
gardy, která je zas tak moc nepotřebuje, a mohou pustit, těch 20 strojů Polsku nahradit poměrně rychle. To, že to USA nechtějí
udělat, to já Američanům nevyčítám, řekněme, v nějakém racionálním ohledu, ale mělo by nás to asi informovat o tom, jak moc
se Spojené státy chtějí zapojit do nějaké skutečně výraznější pomoci Ukrajině. /nesrozumitelné/ to padlo. A jedna věc je
dodávat Javeliny, druhá věc je dodat nějakou těžší techniku, která Ukrajině prostě umožní si ten vzdušný prostor do určité míry
uhájit několik dalších...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
On to samozřejmě nějakým způsobem čte i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jen prosím už velmi stručně, protože nám
bohužel zbývají necelé 3 minuty, ale zítra se má konat schůzka ministrů zahraničí Ruska a Ukrajiny. Včera Volodymyr Zelenskyj
už řekl, že Ukrajinci se vzdali ambice vstoupit do Severoatlantické aliance a jsou ochotni hledat kompromis ohledně statusu
Krymu a separatistických regionů na východě země. Tak jak toto prohlášení vnímáte i v kontextu toho, o čem se celou dobu
bavíme, tedy jak postupuje Západ, co se týká skutečně té přímé vojenské podpory Ukrajině? Martin Svárovský.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Já to řeknu velmi stručně. Co všechno teďka padá, to je velmi těžké číst, co je za tím, bezpochyby prostě jsou to strategii
různých stran. To, co je v našem zájmu, bezprostředním zájmu, je, aby vyjednávací pozice Ukrajiny byla co nejsilnější. A právě
proto jim musíme dodávat zbraně, musíme jim dávat humanitární dodávky, aby oni nezkolabovali dřív, než se vyčerpá agresor.
A co nejsilnější pozice Zelenského je i v našem vlastním zájmu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Na tom se možná shodneme, ale teď je tady ta situace, kdy říkáme: není tady ani možnost nebo nezřídí se pravděpodobně ani
omezená bezletová zóna.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
To říkáte vy. Já myslím, že to není úplně jako jasné říct. Uvidíme. /nesrozumitelné/.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Bavíme se o tom i s Janem Kofroněm, prosím ještě.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já v zásadě souhlasím s tím, že by bylo dobré, aby Ukrajina nebyla dotlačena akceptovat úplně všechno, co si Rusko přeje, a
minimálně se jí podle mě povedlo zajistit to, že Rusko nezmění režim. Což považuju aspoň za malé vítězství.
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Martin Svárovský také?

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Ta změna režimu, to je zase jiná otázka, ale shoda je v tom, že prostě my musíme tu Ukrajinu podpořit, protože je to v našem
zájmu, existují i jiné možnosti, nemusí být jenom bezletová zóna, může to být třeba Force Protection, prostě ochrana těch
našich dodávek po zemi zbrojní, prostě my musíme podpořit Ukrajinu, protože to, na co teďka Rusové vsadili, je
opotřebovávací válka, a čím víc bude ukrajinská strana opotřebovaná, tím bude horší její pozice, čím budou víc opotřebovaní
Rusové, tím bude horší pozici jejich. Já myslím, že to je to, o co teďka jde.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká Martin Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií thinktanku Evropské hodnoty. Děkuji vám, že jste byl naším
hostem, na shledanou.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A děkuji také politickému geografovi, zástupci vedoucího Katedry politologie Institutu politologických studií Janu Kofroňovi. Na
shledanou.

Martin SVÁROVSKÝ, thinktank Evropské hodnoty 
Moc děkuji, nashle.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Dobrý poslech všech dalších pořadů Plusu.

Přehled ruských válečných spojenců. Na Ukrajině za Putina bojují Bělorusové, Vagnerovci a Čečenci URL
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Zatímco ukrajinskou armádu podporují dodávkami zbraní státy Severoatlantické aliance a Kyjevu se hlásí i dobrovolníci ze
Západu, ruská válečná koalice je menší. Oficiálně ji tvoří pouze Bělorusko, na půdě OSN se pak na stranu Moskvy postavily
čtyři státy. „Speciální operace“, jak Kreml vpád na Ukrajinu označuje, se ale účastní i soukromé jednotky Vagnerovců či
bojovníci z Čečenska. Kdo ruskou armádu doplňuje, případně se do bojů může zapojit?

Na stranu Ruska se při probíhající fázi války na Ukrajině postavili oficiálně pouze Bělorusové. „Jednak tím, že poskytují území
Rusům k útokům. Zároveň tím, že sami mají velkou část svých vojsk rozmístěných na hranici s Ukrajinou,“ říká pro
iROZHLAS.cz odborník na postsovětský prostor z Institutu mezinárodních studií Jan Šír.

Běloruské angažmá podle něj potvrzuje také fakt, že Evropská unie proti režimu přijala sankce. Zapojení dalších států, které
jsou s Ruskem spřátelené, je podle experta z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  na úrovni spekulací.

Nedokáže si ho představit s ohledem právě na dopady sankcí, které by bezpochyby následovaly. „Byly by tak brutální, že by to
znamenalo kolaps státu a kolaps režimu. O to nikdo nestojí,“ nastiňuje Šír.

Něco jiného je ovšem zapojení nepravidelných složek v podobě žoldnéřů. „Pravděpodobně budou schopní vykonávat špinavou
práci, kterou si příslušník ozbrojených sil státu nemůže dovolit, protože v mezinárodním trestním právu existuje zodpovědnost
velitelů za zločiny napáchané jednotkami pod jejich velením,“ poznamenává.

O tom, zda odsoudit ruskou invazi a vyzvat k okamžitému ukončení bojů, hlasovalo Valné shromáždění OSN 2. března.
Výsledek – kromě jasné většiny pro odsouzení ruské agrese – nabídl poměrně překvapivý pohled na spojence Kremlu. Poměr
hlasů byl 141 ku pěti, přičemž 35 dalších států se hlasování zdrželo.

Ukázala se tak diplomatická izolace Ruska na mezinárodní scéně, hlasovaly s ním totiž jen Sýrie, Bělorusko, Eritrea a Severní
Korea. Další blízcí spojenci – Čína, Kazachstán, Kuba či Írán – se zdrželi.

Podle Šíra to odhalilo, že běloruská diplomacie už je kompletně definována Ruskem. A zavázána je mu i Sýrie. „V zemi přežil
režim Bašára Asada jen díky ruské intervenci v roce 2015 a Rusko dlouhodobě čistí jeho jméno na mezinárodní scéně.
Výměnou za to, že Asad umožňuje Rusům, aby se vojensky uchytili v Sýrii,“ popisuje Šír.

„Severokorejcům muselo Rusko asi něco slíbit, protože ti jsou hodně svérázní a že by spolu byli nějací přátelé, o tom nic nevím.
U Eritreje absolutně netuším, jak toho Rusové mohli dosáhnout,“ dodává.Ruští
spojenciBěloruskoVagnerovciČečenciSýriePodněstří

Bělorusko

Rusko napadlo Ukrajinu, ale Bělorusko je „další agresor v této válce“, řekla pár dní po invazi předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyenová.

Bělorusko je bývalá sovětská republika s 9,4 milionu obyvatel, v jejímž čele stojí již tři desetiletí Alexandr Lukašenko,
označovaný za posledního diktátora v Evropě.
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Poslední volby v srpnu 2020 pro něj však znamenaly zlom. Podle mezinárodních expertů byly jejich výsledky zfalšované,
následovaly masivní protesty, kterých se účastnily statisíce Bělorusů.

Lukašenko do té doby odolával ruským tlakům, předloňské léto však otřáslo jeho postavením a musel hledat zastání. To našel
pouze u ruského prezidenta. Vladimir Putin nabídl finanční a vojenskou podporu, aby pomohl umlčet protesty – bez jakékoli
mezinárodní odezvy nebo odporu. Běloruská policie následně zaútočila na demonstranty vodními děly, slzným plynem a
omračujícími granáty.

Vojenské vazby Běloruska s Ruskem od té doby posílily. Lukašenko loni v září oznámil, že Rusko pošle vojenskou techniku,
včetně vrtulníků a systémů protivzdušné obrany, na bělorusko-ukrajinskou hranici.

O dva měsíce později Lukašenko porušil neutralitu na Krymu, když ho veřejně uznal jako součást ruského území. Bělorusko
také nabídlo, že mohou být na jeho území rozmístěny ruské jaderné zbraně, pokud NATO přesune jaderné zbraně z Německa
do východní Evropy, jak bylo oznámeno.

„Rusové de facto kontrolují Lukašenka, který je sám zločinec poté, co napáchal v roce 2020. Nemá na výběr. Podařilo se jim do
toho vtáhnout Bělorusko,“ říká pro iROZHLAS.cz Šír.

Putin využívá Bělorusko jako vojenskou základnu. Ještě před vypuknutím války probíhalo na běloruském území vojenské
cvičení a u hranic se shromažďovala vojska. Ruské jednotky následně přešly na Ukrajinu také přes běloruskou hranici.
Agentura Unian následně informovala, že se operací účastní také běloruské jednotky.

„Myslím si, že Lukašenko už o hodně věcech nerozhoduje, přestal být samostatným aktérem. Už to tam řídí Rusové. Zjevně už
je běloruská armáda podřízena ruské armádě,“ domnívá se politolog Šír.

„Bělorusko samotné asi žádnou motivaci nemá a vůči Ukrajině nemá žádné požadavky. Jak běloruská společnost, tak
Lukašenkův režim netouží po tom, aby byly v užším sepětí nebo pod ještě větší kontrolou z ruské strany. Jedinou motivací pro
běloruský režim je, že jsou po nepokojích souvisejících s prezidentskými volbami v roce 2020 už zcela závislí na ruské straně,“
komentoval to v rozhovoru pro iROZHLAS.cz začátkem března bezpečnostní analytik Richard Stojar.

Lukašenko ale nemá na výběr, domnívá se Šír: „Na západ má cestu zavřenou a jedinou šancí, jak zůstat u moci ještě o pár let
déle, je, že bude plnit, co mu řeknou z Kremlu. On sám by na běloruské agresi vůči Ukrajině zájem neměl, protože je to krok,
který poškozuje bělorusko-ukrajinské vazby na generace dopředu.“

Nahoru ^

Vagnerovci

Soukromá bojová jednotka zvaná Vagnerova armáda plnila v minulých letech roli prodloužené ruky Moskvy v ozbrojených
konfliktech, kdy Rusko na místo nechtělo kvůli mezinárodněpolitické situaci vyslat své vojáky napřímo.

„Vagnerovci jsou nástrojem ruského státu, umožňuje mu to se nepřihlašovat k jejich akcím a dává mu to možnost popřít jejich
vazbu. Nelze jim tedy připisovat vinu za případné zločiny. Dále se jejich ztráty nepočítají do ztrát ruské armády, což pak může
mít vliv na to, jak celou operaci bude přijímat domácí veřejnost,“ konstatuje expert na Rusko Šír.

Žoldáci byli dříve nasazeni v Sýrii, Libyi, Mali či Středoafrické republice. Tam se podle OSN několik stovek Vagnerovců
účastnilo hromadných poprav, mučení i sexuálního násilí. Nepotvrzené jsou jejich mise v Súdánu, Mosambiku či na
Madagaskaru.

Na Ukrajině už působili v roce 2014, kdy byla skupina Vagner založena pro boje na straně proruských separatistů na Donbasu.
Letos se do země vrátili s cílem najít, zajmout a za vysokou finanční odměnu zavraždit ukrajinského prezidenta Volodymyra
Zelenského a další vrcholné ukrajinské představitele.

Odborník z Institutu mezinárodních studií zdůrazňuje, že nejsou dostupné informace o tom, jak se ruský generální štáb
rozhoduje, dá se však předpokládat, že na likvidaci politického a vojenského vedení Ukrajiny budou nasazeny speciální elitní
jednotky. „Určitě mezi Vagnerovci mohla být vypsána nějaká odměna na to, když někoho zlikvidují, ale zatím z bojiště nemáme
informace, že by se něčím proslavili a něčeho dosáhli. Celá operace na mě dělá dojem velkého neúspěchu.“

Vagnerovci si podle informací ukrajinské armády zřídili základnu v Rostově na Donu, ruském městě vzdáleném zhruba 100
kilometrů od východní hranice Ukrajiny, uvedl server The Kyiv Independent. Odtud rekrutují nové žoldáky pro boje na Ukrajině.

Podle zpravodajských služeb nyní operují v Kyjevě a jeho okolí. Mají kromě odstranění Zelenského připravit půdu pro převzetí
ruské kontroly nad Ukrajinou. Po oznámení, že jsou v zemi poblíž hlavního města čtyři stovky žoldáků, vyhlásil Kyjev přechodný
zákaz vycházení a město bylo prohledáno.

Což mohlo podle odborníka z Univerzity Karlovy souviset s dalším možným úkolem této skupiny: udržovat pořádek ve městě,
nad kterým mají Rusové v plánu převzít kontrolu. „Musíte držet pořádek ve městech – tedy terorizovat obyvatelstvo. Proto tam
operují i složky spadající pod zpravodajské služby a nepravidelné vojenské skupiny,“ popisuje Šír.

Bojové jednotky jsou spojovány s miliardářem Jevgenijem Prigožinem, blízkým mužem ruského prezidenta Vladimira Putina.
Prigožinin má přezdívku „Putinův šéfkuchař“, jeho firma Concord Catering je totiž předním dodavatelem ruských státních
institucí. Před rokem jej Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zařadil za zásahy do amerických voleb na seznam
nejhledanějších zločinců a vypsal odměnu 250 000 dolarů za jeho dopadení.

Vojenským velitelem skupiny je Dmitrij Utkin, bývalý pracovník ruské vojenské rozvědky GRU. Po něm je žoldácká jednotka
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pojmenována, Utkinovým oblíbeným skladatelem je Richard Wagner.

„Rusové se vždy cítí dobře tam, kde vládne chaos. Stačí poslat v uvozovkách ‚pár‘ Vagnerovců, kteří jsou velice dobře
vycvičení a mají dobrou výzbroj,“ řekl před časem pro iROZHLAS.cz expert na Rusko z Institutu mezinárodních studií Karel
Svoboda.

Nahoru ^

Čečenci

Muslimské Čečenské autonomní republice na jihu Ruska vládne od roku 2007 Ramzan Kadyrov. Spolu se svým otcem
Achmatem bojovali nejprve v 90. letech v první čečenské válce proti Rusku, v té druhé se ale přesunuli na opačnou stranu. Po
smrtelném atentátu na svého otce v roce 2004 se Ramzan v Čečensku pevně chopil vlády a díky klíčovému spojenectví s
Vladimirem Putinem může vládnout železnou rukou.

Podle Šíra stojí v čele díky tomu, že jakožto představitel nejsilnějšího klanu dokázal dosáhnout ujednání s Moskvou. „Existuje
tam velice specifická symbióza mezi Kadyrovem a Putinem,“ vysvětluje expert. „Kadyrov je neomezeným vládcem Čečenska a
to by bylo nemyslitelné, aniž by mu to v Kremlu dovolili.“

Od roku 2014 je Kadyrov jako Putinův spojenec také na sankčním seznamu Evropské unie i České republiky.

Bezpečnostní složky i jeho soukromé milice jsou spojovány s řadou únosů, mučení i vražd politických odpůrců, ochránců
lidských práv či novinářů. Kadyrova obviňují z brutálního potlačování občanských svobod i z podílu na vraždě ruského
opozičního politika Borise Němcova. Čečenští zabijáci byli také v roce 2017 za jeho vraždu z února 2015 odsouzeni. U soudu se
přiznali, byť následně označili svá přiznání za vynucená.

Proč se ale Čečenci nyní angažují ve válce na Ukrajině? Šír spekuluje nad možnými finančními transfery, které Kadyrovovi
pomohou s řízením vlastního území. „Bojují tam proto, že mají větší bojovou morálku,“ dodává také.

Na Kavkaze je podle něj lépe uchopena výchova směrem k odpovědnosti válčit za svá i spřátelená území. „Jsou na boje líp
přichystáni a mají víc ochotných lidí se do toho zapojit,“ přibližuje.

Podobně jako Vagnerovci, mají i schopné a dobře vybavené čečenské jednotky za úkol zabití Zelenského. Šéf ukrajinské
bezpečnostní rady Oleksij Danilov před několika dny oznámil, že bezpečnostní složky zlikvidovaly čečenské elitní jednotky.
„Tato kadyrovovská elitní skupina, která se sem vydala speciálně s cílem odstranit našeho prezidenta, byla zničena,“ uvedl.

I sám Kadyrov oznámil, že mezi vojáky, kteří přišli o život při invazi na Ukrajinu, jsou i dva Čečenci. „Mezi rodáky z Čečenské
republiky již bohužel jsou ztráty. Ve válce se zabíjí a oni si toto povolání vybrali,“ poznamenal Kadyrov na adresu padlých. „Tito
chlapci si zvolili stát se hrdiny, kteří obětovali život za bezpečí dvou zemí. Dostali rozkaz omezit ztráty mezi civilním
obyvatelstvem Ukrajiny, aby byly co nejmenší, a splnili jej.“

Ukrajinské kontrarozvědce se podle poradce ministra vnitra Antona Herašenka povedlo zneškodnit také skupinu čečenských
diverzantů, kteří se po Kyjevu přemisťovali v sanitce, uvedla ukrajinská agentura Unian. Objevily se také zprávy o nasazení
čečenských odstřelovačů u Mariupolu.

Nahoru ^

Sýrie

Rusové mají rekrutovat Syřany pro boje na Ukrajině, informoval v neděli The Wall Street Journal s odvoláním na amerického
úředníka. Důvodem má být jejich zběhlost v „městských bojích“, které nyní Rusové očekávají. Podle amerických představitelů
Rusko verbuje vojáky ze Sýrie už od roku 2015.

Obydlené oblasti se staly ruským cílem hned na několika místech, včetně Charkova, Černihivu nebo Mariupolu. Motivací je
pravděpodobně snaha zlomit ukrajinskou morálku. Doposud nicméně upřednostňovali ostřelování před kontaktním bojem, to se
však může v dohledné době změnit.

„Bojovníci ze Sýrie by pro gerilový typ boje ve městech mohli být lépe připraveni, než jsou vojáci ruské základní služby,“
připouští expert z Univerzity Karlovy.

Rusko již dříve použilo podobnou taktiku v Čečensku v roce 1999 a Sýrii v roce 2016, přičemž použilo jak leteckou, tak pozemní
munici, připomněl Jerusalem Post.

A právě na syrskou zkušenost s ruskými nálety upozornil článek The Time. Představitel Syrské civilní obrany (také známé pod
pojmem White Helmets) Raed Al-Saleh v něm popisoval své dojmy ze záběrů bombardování ukrajinských měst, která mu
nápadně připomínala scény, které zažil během 11 let trvající války v Sýrii. „Dotýká se nás, že zbraně, které (Rusové) testovali
na Syřanech, budou nyní použity proti ukrajinským civilistům,“ řekl.

O „pomoc Moskvy“ požádal prezident Bašár Asad. Zapojení Ruska ovlivnilo poměr sil ve prospěch tamní vlády. „Asad je
zavázán Rusům za to, že se udržel u moci. Vznikla tam díky tomu zvláštní symbióza,“ popisuje Šír pro iROZHLAS.cz.

Vzájemná podpora byla patrná bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu, když spolu prezidenti hovořili, Asad řekl, že je tento
krok „opravou historie a restaurací rovnováhy globálního pořádku po rozpadu Sovětského svazu“.

Syrský prezident nastalou situaci komentoval tak, že „západní státy nesou odpovědnost za chaos a krveprolití“, a obvinil je z
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používání „špinavých metod na podporu teroristů v Sýrii a nacistů na Ukrajině“.

Že by se však syrské ozbrojené složky zapojily do bojů obdobně jako Bělorusové a operovaly pod hlavičkou Ruska, se podle
odborníka na postsovětský prostor nedá očekávat. „To by byla syrská agrese vůči Ukrajině. Na to si myslím, nemají Syřani
zdroje, ani není potřeba, aby do toho šli.“

Nahoru ^

Podněstří

Chudé Moldavsko s 2,6 milionu obyvatel není kompaktní zemí. Jeho územní celistvost byla narušena v 90. letech, kdy se
ruskojazyčný separatistický pás na východě země úzce navázal na Rusko. V Podněstří probíhá černý trh se zbraněmi a další
machinace.

Přestože nebylo nikdy mezinárodně uznáno ani Ruskem, má vlastní vlajku, kterou tvoří srp s kladivem v sovětském stylu, a
vlastní provizorní měnu. Neuznaný prezident Vadim Krasnoselskij je Putinově politice nakloněný.

Rusko v oblasti shromažďuje 1500 vojáků, oficiálně proto, aby udrželo mír a střežilo obrovský sklad munice ze sovětské éry,
napsal The New York Times. V krátkodobém horizontu se spekuluje, že buď podněsterské síly, nebo ruské jednotky v
Podněstří mohou být vtaženy do bojů, aby pomohly na jihozápadní Ukrajině.

V pátek večer tisková agentura řízená podněsterskými úřady uvedla, že raketa zasáhla ukrajinskou železniční trať. V neděli
ukrajinské ministerstvo obrany sdělilo, že nedávné ruské údery na ukrajinské letiště byly odpáleny z Podněstří. Moldavská
vláda i podněsterské úřady zprávu popřely.

Ještě v neděli ráno moldavští představitelé a zahraniční diplomaté uvedli, že neexistují žádné důkazy, že by se podněsterské
vedení snažilo zapojit do bojů. Moldavská prezidentka Maia Sanduová v neděli řekla, že ruská invaze způsobila, že se země
necítí bezpečně. Ale ona a další moldavští představitelé se jinak snažili vyhnout rozdmýchávání napětí. Loni v parlamentních
volbách totiž zhruba třetina Moldavanů hlasovala pro strany podporující Rusko.

V nedávných veřejných prohlášeních se vedení Podněstří snažilo jakékoliv napětí bagatelizovat. Jakékoliv zprávy o
podněsterské agresi byly „nestydlivou lží“, uvedl neuznaný prezident Vadim Krasnoselskij v nedělním prohlášení. „Podněstří
nepředstavuje vojenskou hrozbu. Zaměřujeme se na zajištění míru,“ sdělil.

Existují oprávněné obavy, že Podněstří je Putinova další zastávka, napsal NYT. Podle experta Šíra je možné zapojení
analyzovat také za předpokladu ruského cíle na propojení jižního pobřeží Ukrajiny až na hranice právě moldavského Podněstří.
Zároveň upozorňuje, že je to Ruskem okupované území, kde se nachází ruská armáda.

„Maskují ho pod tzv. separatistický režim, přitom to jsou ozbrojené struktury, které operují na Ruskem okupovaném území. Část
Moldavska je okupována Ruskem, jeho armáda je tam rozmístěna bez souhlasu centrální vlády z Kišiněva,“ říká pro
iROZHLAS.cz.

Pokud by se do války na Ukrajině zapojily jednotky z Moldavska, jednalo by se o ruskou armádu, která se nachází v Podněstří,
a možná dobrovolníky z této oblasti, které by byli schopni Rusové naverbovat, předpokládá Šír.

Podle ukrajinského generálního štábu mají nyní ruské jednotky v Podněstří bojovou pohotovost. Jejich morálka je ale podle
Ukrajinců na nízké úrovni. „Většina vojáků se nechce zúčastnit bojových operací na ukrajinském území,“ tvrdí generální štáb.

Moldavsko, vklíněné mezi Ukrajinou a Rumunskem, není členem NATO ani Evropské unie. Kvůli obavám z ruské rozpínavosti
podalo minulý týden spěšně žádost kvůli zisku statusu kandidátské země.

„Moldavani využili toho, že se celý svět dívá na Ukrajinu. Ukrajinci podali přihlášku, tak spolu s Gruzínci udělali to samé. Je zde
předpoklad, že pokud Ukrajina válku ustojí a Evropa ji bude integrovat, budou toho součástí také,“ zamýšlí se Šír.
Poznamenává, že moldavská centrální vláda je proevropská a nenachází důvod, proč by Moldavané nemohli být do Evropy
integrováni.

Jenže právě Podněstří takový problém může představovat. Předpokladem pro vstup do EU je totiž teritoriální celistvost a
absence sporných území.

Nahoru ^
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mluvčí 
Jsou 2 dobré odpoledne. Pojďme na zprávy ve studiu ČT24. Z ukrajinského energo daru odjely první evakuační vozy. Z místa
odvážejí do bezpečí převážně ženy děti starší lidi. V oblasti Moskva vyhlásila dočasné příměří, které bude platit do večera.
Celkem by na území Ukrajiny mělo fungovat 6 humanitárních koridorů z několika měst, včetně obléhaného přístavu mariupol.

Ruská národní garda už podle ukrajinských úřadů zadržela víc než 400 obyvatel estonské oblasti. Podle ukrajinských
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vojenských velitelů se jednalo o účastníky protiruských protestů v okupovaných městech. Například obyvatelé personu
demonstrují od soboty každý den, někdy se vydávají přímo ruským vojákům, kteří pak střílí do vzduchu.

Vláda schválila vyslání až 650 vojáků na Slovensko. Většina z nich by se zapojila do speciální skupiny na to menší část vojáků
by měla pomáhat třeba s provozem humanitárního tábora. Jejich účast musí odsouhlasit ještě sněmovna senát souvislosti s
ruskou invazí na Ukrajinu řeší kabinet také rostoucí ceny elektřiny a dalších strategických komodit.

Policie podruhé odložila případ tendru na elektronické dálniční známky, kvůli kterému skončil ve funkci ministra dopravy
Vladimír Kremlík. České televizi to řekl dozorující státní zástupce Marek Bodlák. Policie znovu došla k závěru, že nebyl spáchán
trestný čin trestní oznámení kvůli tendru bez otevřené soutěže podal někdejší premiér Andrej Babiš, který zakázku za 400 000
000 Kč označil za předraženou.

Slovensko od příštího týdne zruší protiepidemické omezení týkající se počtu lidí na hromadných akcích a provozní doby
podniků. Na jednání o tom rozhodla tamní vláda. Naposledy země rozvolnila v závěru února, když umožnila zákazníkům vstup
třeba do restaurací nebo na hromadné akce. Bez předložení potvrzení o očkování.

Kritická situace zůstává v obléhaném Mariupolu na jihu země na evakuaci tam čekají desítky tisíc lidí. Ve městě dochází zásoby
jídla vody na dehydrataci. Podle agentury Reuters zemřela šestiletá dívka. Její matku zabili ruské jednotky při ostřelování.
Odpojené zůstávají taky dodávky elektřiny tepla. Veškeré pokusy o útěk z města Rusové svými vojenskými zásahy doposud
zmařili autobusy Červeného kříže včera na místo dovezli humanitární pomoc.

mluvčí 
Nějak připojil svět není zde.

mluvčí 
Topení elektřina voda, zemní plyn připojení jinými slovy není zde nic, žádné zboží. Bude se sbírá ze střech po dešti.

mluvčí 
Okresu v potaz zda.

mluvčí 
Proč bych neměla plakat, chci svůj domov chci svou práci jimi tak smutno kvůli lidem městu i kvůli dětem.

mluvčí 
Kvůli situaci se ve čtvrtek sejde ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Koliba se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
Rozhovory zaštítí Turecko. Po dvou týdnech od začátku vojenské invaze na Ukrajinu se jedná o první ukrajinsko ruskou
schůzku tak vysoké úrovni. Veškeré dosavadní snahy o ukončení bojů mezi zástupci obou zemí nepřinesly žádný zásadní
posun.

mluvčí 
Na druhé diplomatického fóra v Antalyi je naplánovaný kontakt mezi ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem a
představitelem ukrajinského ministerstva volební.

mluvčí 
Lázní v tuto chvíli setkání naplánované na 10. března. Pokud ruský ministr přijede do Antalyi, také tam přiletím, sedneme si,
promluvíme si úrovni.

mluvčí 
Ve studiu ČT 24 Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane Feri, dobrý den.
Děkuji, že jste se připojil?

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Vypadá to, že příměří pro humanitární koridory dnes bude platit nějaké informace průběžně. Nabízíme, proč to trvalo tak
dlouho, než se podařilo toto příměří pro tyto humanitární koridory řádně vytvořit?

mluvčí 
Tak důvod je zcela zřejmý, a to je neochota ruské strany. Jakékoliv takové příměří nejenom ústavy, ale zejména pak dodržovat
tady je potřeba si uvědomit, že ruská kampaň zjevně neprobíhá podle plánu Ukrajina se brání už 2 týdny a Rusové i s ohledem
na ty dosavadní neúspěchy ve světle těch svých ambicí sahají k způsobu a prostředkům vedení boje, které velmi silně
připomínají terorizování civilního obyvatelstva, a to, že na místě jako mariupol, odkud jsme viděli ty záběry, ta situace natolik
tristní. Si myslím, že dopadá právě do této této taktiky kterak jednak vzbudit pocity bezmoci populace, která se stále drží a
samozřejmě tímto způsobem se Rusko snaží nahlodat morálku obyvatel Ukrajiny nahlodat vůbec odolnost ukrajinské
společnosti a v důsledku zlomit vůli Ukrajinců k odporu.

mluvčí 
To je nějaká osvědčená nebo pro Rusko osvědčená taktika. Já jsem v minulých dnech zaznamenal názory některých expertů,
kteří říkali, že na moderní války už tohleto nedělají, tak proč u toho Rusko setrvává tedy vystrašit co nejvíce obyvatelstvo
donutit lidi k odchodu z domova atd. jste popisoval pozici toho Rusko zůstává?

mluvčí 
Zůstával toho z toho důvodu, že, jak už jsem řekl, nemá jiné prostředky nástroje, které by tu válku dotáhlo do úspěšného
konce, jaké mají Rusové plány, to je samozřejmě nevím k tomu vyjadřovat moc nechci, nicméně to u praktika už byla
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opakovaně ruské strany uplatněna během potlačování rebelie v Čečensku během agrese proti Gruzii v roce 2008 a masivně
Rusové sází na skutečně likvidace civilních cílů v Sýrii, kde se angažuje od roku 2015, takže vyloženě nové v kontextu ruského
válčení, respektive ruské zahraniční politiky, tyto způsoby určitě nejsou.

mluvčí 
Dobře vyhnat lidi snažit se je zlomit způsobit co nejvíce neštěstí co nejvíce škod zničit tuto zemi, a to co dál nebo co tím hlavním
cílem, proč se tohleto děje obsazení Ukrajiny, nějaké další cíle, kam vlastně Rusko míří samozřejmě známe ta slova Vladimira
Putina, demilitarizace denacifikace. To taky doopravdy nebo zatím ještě něco jiného.

mluvčí 
Tak denacifikace demilitarizace to jsou v výrazové prostředky, které slýcháme z Kremlu vzhledem k tomu, že Ukrajina žádnou
bezpečnostní hrozbu nepředstavuje vzhledem k tomu, že tam žádní nacisté nejsou, tak je samozřejmě legitimní otázka se ptát,
co se pod těmito chytlavými slovy skrývá já se domnívám, že se jedná o velké míry eufemismus pro zničení Ukrajiny coby
subjektu mezinárodních vztahů a změnu vlády, tzn. dosazení nějakého loutkového režimu na a obsazené Ukrajině.

mluvčí 
A to chce Rusko, proč, co si od toho slibuje dobře, získá kus země Ukrajina je samozřejmě velká země, kdyby se to podařilo
dosadit nějakou loutkovou vládu, tak co tím Rusko získat?

mluvčí 
Já bych tady bylo velice opatrný. Pokud jde o snižování nějakých ruských národních zájmů kroky Ruska coby státu a osobní
ambice ruské věrchušky zejména Vladimira Putina. Já se obávám, že skutečně kořenem toho celého problému je nějaké
momentální nebo dlouhotrvající nastavení Vladimira Putina Vladimir Putin už. Častokrát se vyjadřoval k otázce Ukrajiny,
dokonce nechal pod svým jménem publikovat i quasi odborné texty, ve kterých se snažil dokázat, že Ukrajina, co by stát je
umělý útvar, který nemá právo na existenci, který vznikl na teďka používám Putin slovník a historicky ruských územích Vladimir
Putin odmítá, že by nějaký takový národ jako Ukrajinci existoval tzn. je potřeba toto chování vnímat prizmatem nějakých
osobních obsah Sea Vladimira Putina a a to je něco, čemu se nejsem schopen vyjadřovat, protože to zachází za za mojí
specializaci.

mluvčí 
Do jaké míry může být cílem vyvolat co největší migraci směrem do Evropy?

mluvčí 
Je to určitě jeden z efektů té stávající ruské kampaně, ale myslím si, že je to primární cíl Rusko samozřejmě migraci už ve
pořizoval tzn. použilo jako zbraň. Zejména při těch masivních útocích na civilní infrastrukturu Sýrii a viděli jsme v koordinaci s
Běloruskem a elektronizaci migračních toků na Bělorusko polských a Bělorusko litevských hranicích v minulých měsících. Tady
si myslím, že je to spíše sekundární efekt toho toho čištění zabírání zabírané území, nicméně ne nutně nutně primární cíl.

mluvčí 
Jak dlouho podle vás Ukrajinci budou mít, řekněme, psychické síly, bránice, ničení svého území Ruskem?

mluvčí 
Já si myslím, že ta odolnost je překvapivě vysoká. Myslím, že málokdo v Evropě předpokládá nebo věřil, že Ukrajina bude
schopna držet tu obranu tak dlouho. Nicméně teď se hraje do velké míry o čas se Vladimiru Putinovi se podaří nějakým
způsobem zničit životaschopnou Ukrajinu dříve než Rusko se položí pod tím pod tím sankčním tlakem. To je to je asi zásadní
dilema a na které teďka, dokud se tak nestane, nemáme nikdo odpověď.

mluvčí 
Tedy nejsou nějaké patrné markanty, které by naznačovaly si spíš Rusko nevydržíte ekonomické sankce nebo spíš vydrží,
podaří se Ukrajinu zničit něco, co by naznačovalo, zda správně, anebo bude.

mluvčí 
Tady je to tady tady jde o to, jak už jsem to řekl, že vzhledem k tomu, že skutečně já za tou motivací ruská pro tuto agresi
vnímám nějakou osobní obsesi Vladimira Putina, to je něco, co se velice těžko ovlivňuje, ať už skrz pozitivní stimuly v podobě
nějakých diplomatických nabídek jednání, která probíhala dlouhé měsíce před tou masivní eskalací toho ozbrojeného konfliktu,
tak i skrz odstrašení v podobě oboru v podobě mimo jiné těch sankcí, které jsou zatím na na Vladimíra a Putina a jeho režimu
uvalování, takže ty sankce jakkoliv Rusko srazí na kolena velice rychle. Myslím si, že klidně už během příštího měsíce můžeme
být svědky ruského bankrotu, tak to ještě samo o sobě nedává záruku, že skutečně Rusko vyčerpá ve škole veškeré zdroje pro
to, aby, aby páchalo na Ukrajině škody. Tady prostě existuje přímá úměra mezi a těmito dvěma veličinami a Rusko coby stát,
který zakládá veškerou svoji státní moc na vojenské síle. Pochopitelně má zdroje na to, aby tu válku jakkoliv mu nevychází jako
jsem prodražuje, bylo schopno vést to dnes ještě poměrně dlouho.

mluvčí 
Měla-li by to být, jak jste říkal, osobní, řekněme, touha Vladimira Putina takto pokračovat nebo tedy jeho obsese, proč jeho
okolí s tím něco neudělá, proč to respektuje jeho okolí?

mluvčí 
Odpověď zcela jednoduchá, protože současné Rusko v čele s Vladimirem Putinem představuje osobní diktaturu vůdcovského
typu. Je otázka, jakým způsobem v Rusku jsou přijímána rozhodnutí, dovedu si představit, že zodpovědnost za tento zločin
teďka nemluvím o těch válečných zločinech nebo zločiny proti lidskosti, ale za tu agresi skutečně nese velice úzký kruh lidí
včera v čele s Vladimirem Putinem a my nevíme, jakým způsobem jsou přijímána rozhodnutí, víme o tom, že Vladimir Putin už se
2 roky prakticky straní veřejnosti sedí buď ve svém paláci nebo ve svých sídlech teďka momentálně měl být poslední informace
byla někde v nějakém bunkru na Urale a kam ta psychologie skupinová psychologie mezi členy toho nejužšího vedení může být
různá. Já si dovedu představit, že Vladimir Putin dost možná ani nedostává na stůl pravdivé informace o reálném stavu věcí
právě proto, že jsem to bojí na stůl jeho podřízení předložit, aby byli nějakým způsobem třeba ještě vyprovokovaly nějaký větší
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vztek tak, že to je, to je otázka vzhledem tomu, že ty informace skutečně probíhá rozhodovací proces v Rusku nemáme, tak
nejsem schopen blíž komentovat.

mluvčí 
Schůzka Lavrov Koliba v turecké Antalyi nějaká očekávání máte oni?

mluvčí 
Já osobně žádné očekávání nemám, protože pro to, aby ty rozhovory mohly na práce nějakou konstruktivní linii, nějaký
konstruktivní směr, tak by Rusko muselo viditelně prohrávat tzn. muselo by mít zájem o to, aby skutečně ty rozhovory probíhaly
nějakým konstruktivním způsobem zatím Rusko drží svoje pozice na Ukrajině, byť se stále jedná o periferii, nicméně ta fronta je
mimo jiné v řádu několika jednotek desítek kilometrů vzdálená třeba hlavního města Kyjeva, kam směřovat na hlavní úder,
takže dokud to Rusko nebude vyloženě prohrávat tak předpokládat, že bude vést nějaké konstruktivní rozhovory a nelze toto
pravděpodobně silný tě blíží, blíží nule a podle mého rodu.

mluvčí 
Jan Šír Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za zavolání.

mluvčí 
Ruskou invazi a její dopady na Česko řeší vláda. Jedná o krocích, které by zabránily zdražování energií pohonných hmot nebo
zvládání uprchlické krize. Podrobnosti přidává přímo ze Strakovy akademie Ondřej Topinka Ondřeji jako další agendu mimo té,
která se týká Ukrajiny kabinet projednává.

mluvčí 
Dobré odpoledne. Vláda by měla jednak projednat omezení té povinnosti nosit respirátory na veřejnosti. Už by se nově nemělo
týkat veřejných vnitřních prostorů a také pracovišť, takže od 14. března by lidé měli respirátory nosit pouze ve veřejné dopravě
nebo ve zdravotnických zařízeních, případně zařízeních sociálních služeb, tedy typicky v domovech pečujících, například o
seniory. Jednak by to pak ale měla ještě také být úprava, která zruší, řekněme, odkaz ba vlády Andreje Babiše, tedy
elektronickou evidenci tržeb aktuálně pozastavena do konce letošního roku. Vláda chce projednat předlohu, která by ke konci
letošního roku zrušila úplně v tuto chvíli podnikatelé mohou ten systém využívat na dobrovolné bázi, ale nikdo nevyžaduje
nikdo nekontroluje, co se těch předloh, které souvisí s tím aktuálním děním na Ukrajině týče, tak tam celá řada jednak by to
mohlo být prodloužení té lhůty, během které se příchozí musí nahlásit na cizinecké policii ze tří na 30 dní. Jednak je to
usnadnění přístupu na tuzemský trh práce tím, že by dostali, řekněme, jakýsi generální, pardon, všichni, kteří mají vízum
strpění, nemuseli žádat o žádné výjimky, nebo je to také humanitární příspěvek ve výši 5000 na osobu na měsíc. To všechno
jsou témata, která bychom se měli dozvědět. Možná už za pár chvil právě tady ve Strakově akademii tisková konference
původně plánovaná na čtrnáctou hodinu. Aktuálně zdá, že bude spíš kolem té patnácté, až se tak stane. Samozřejmě vám
nabídneme živě.

mluvčí 
Potvrzuje čekáme na brífink po jednání vlády České republiky nabídneme k dalším zpravodajství zatím ve vysílání zpravodajské
čtyřiadvacítky. Skoro 1 90 000 speciálních víc Česko dosud udělilo ukrajinským uprchlíkům za včerejšek to bylo přes 16,5
tisíce. Do Česka míří vzhledem k branné povinnosti můžou hlavně ženy děti. Podle šéfa rezortu Víta Rakušana je v možnostech
Česka poskytnout základní komfort ubytování asi 250.

mluvčí 
000 běženců.

mluvčí 
Silné projevy ze solidarity ze strany české veřejnosti. Zaznamenáváme každý den víc než 1,5 miliardy korun na pomoc Ukrajině
a další formy pomoci. Do Česka se od začátku války uchýlil už asi 150 000 uprchlíků. Celkem jich z Ukrajiny podle OSN uteklo
už přes 2 000 000. A další zemi kvůli válce dál opouští prezident Volodymyr Zelenskyj ve svých projevech znovu upozornil na
nutnost evakuovat civilní civilní obyvatelstvo. Z míst bojů. Podle odborníků dokázal konflikt ze dne na den změnit českou
azylovou a migrační politiku a taky pohled lidí. Podívejme se na to podrobněji ve studiu ČT24 Robert Stojanov. Výzkumný
pracovník provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dobré odpoledne. Děkuji, že jste se připojil.

mluvčí 
Bude odpoledne, děkuji za váš.

mluvčí 
Zájem. Tak, kdybyste měl nějak zhodnotit to, jak se, jak české úřady, ale tak také občané České republiky zachovali a jak
zareagovali na tu migrační vlnu a jaký zvládají.

mluvčí 
Přítomnost migrantů byla v minulosti v České republice spíše tolerována než vítána migrační politika státu byla založena na
jednoduchém předpokladu, že migranti odejdou poté, co poptávka Pouille pracovní síle skončí. Stát tak jejich jako usazení v
České republice nějakou další integraci prakticky nepodporoval. A ta současná situace náhle změnila tuto dosavadní praxi
české azylové a migrační politiky. Já v podstatě byla vysoce restriktivní vůči migrantům z Blízkého východu přicházejících ze
Sýrie Iráku Afghánistánu, což byly také země postižené válkami konflikty a ukrajinské ženy a dětí vlastně dokázali prolomit hráz
neochoty vlastně udělování azylů a pracovních povolení ze strany státu, ale možná ještě tím důležitějším dopadem. Bylo to, že
imigranti pro Čechy dále nebudou jenom pracovníci na stavbách, ale také lidé se svými strastmi emocemi a také sníží normální
život stejně jako my a je tedy dobře, že, že u nás vítáme, jsme ochotni pomoci nebo se dokonce rozdělit o naše domovy, jak po
ní vlastně všechno, například na naší fakultě nabízíme pozice ukrajinským profesorů a stipendia ukrajinským studujícím tak,
aby mohli u nás dokončit studium v jejich rodném jazyce angličtině nebo češtině, takže ten rozměr solidarity pomoc je obrovský,
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je to jenom dobře.

mluvčí 
No a proč se to změnilo ten předpoklad, že chtějí žít své normální spokojené životy. Přece mohl existovat i u těch dřívějších
migračních, řekněme, procesu, nebudu říkat volna, protože Česka se vlna možná v devadesátých letech naposledy žádná
netýkala. Nicméně problém to byl v celé společnosti to bezesporu tak, co se teď změnilo, že už na migranty pohlížíme jako na
lidi, kteří chtějí žít své normální standardní spokojené životy, jak jste říkal.

mluvčí 
Máte pravdu, pane redaktore, ten pohled české veřejnosti na migraci se dramaticky změnila. V podstatě je to tím, že ta česká
veřejnost vlastně začíná chápat potřeby těch uprchlíků chápe, co znamená válka, protože může sledovat v přímém přenosu a
také, co ty válečné konflikty způsobujou, jo, těch lidí, co války zažili v České republice málo a jak jste přesně řekl, my jsme
vlastně dosud neměli možnost zažít tak velkou uprchlickou vlnu od druhé světové války a a navíc tento konflikt na Ukrajině pro
Čechy mnohem lépe čitelný, než například byl ten konflikt, který jste zmínil Sýrii pro, kde bojuje celá řada armád tady velmi
složité v tom vyznat válka na Ukrajině válka ze vším všudy on ale odehrává se za našimi humny. Zde jasné zlo dobro je zde
jasná. Chcete-li strana temná nějaká byla pára na druhé straně země, jejíž lidé vlastně byli zákeřně napadením, musí se bránit
jiný děti, senioři musí utíkat, pokud nechtějí zahynou, protože se ví, že ruská vojska generálové ztrácí čím dál více skrupule a ty
ztráty na životech civilistů jejich domovech zařízeních prostě rostou, takže naše pomoc zcela na místě.

mluvčí 
Ta změna v myslích lidí je podle vás trvalá, anebo můžou nastat doby, kdy zjednodušeně řečeno, migranti zase začnou vadit,
přijde vyšší nezaměstnanost, bude na tom ekonomika hůře. To se klidně může stát vzhledem k rostoucím cenám všeho, tak je
to trvalá změna a anebo ne.

mluvčí 
A té vynikající otázka a je to tak právě teď se nad jejich tragickými příběhy dojímá máme a máte pravdu, nám prostě nevydrží
dlouho. Já už kolem sebe za tu krátkou dobu, kdy ten konflikt probíhá, vidím čím dál více hlasu, které říkají, jsme přes celý těmi
zprávami, případně se na to nemůžeme dívat. Stejně to nemůžeme změnit, ale je potřeba si uvědomit základní aspekt, že
Ukrajinci k nám nepřicházejí hledat jenom pomoct a bezpečí, ale také například hledají práci nové živobytí, školy prostě
vzdělání pro své děti a domnívám se, že celá řada z nich už tuší zasedl také do té Ukrajiny nevrátí jen tak nebo dokonce, že
budou muset zůstat jako na chod. Tzn. oni budou chtít zapojit do dnešního pracovního procesu do naší ekonomiky hledající
práci a koneckonců naše ekonomika, která má nezaměstnanost na téměř nulové úrovni kolem dvou procent vlastně nové
pracovníky potřebuje říkají všichni hospodářského sektoru firmy, že zástupci firem tzn. Ukrajince my známe jako vynikající
pracovníky, kteří nás vystavěli polovinu staveb za posledních 30 let praxe vestu ve službách mají skvělou pověst, zkrátka dělají
za nás práci, kterou viděla nechceme a za nízké mzdy, které my odmítáme tzn. já se domnívám, že česká vláda teďka jako dělá
vynikající pozitivní krok do české budoucnosti, protože naše ekonomika získá poměrně dobře kvalifikovanou a mladou pracovní
sílu a dětí, které kterým vlastně se díky nimž se nám podaří zmírnit ten to naše demografické stárnutí možná nebudou ty
důchody v budoucnu, tak nízké se všichni bojíme. Podobně progresivní byla v Německu Angela Merkelová před šesti lety, kdy
prostě dělat tím nutí více než jednoho milionu migrantů z Blízkého východu především ze Sýrie. Já se domnívám týden za 10 15
let budou stavit sousoší za to, že vlastně pomoc pomohla té německé ekonomice velmi výrazně stejně tak očekávám u nás.

mluvčí 
Uvidíme, výzkumný pracovník provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Robert Stojanov. Já vám děkuju za
vaše slova, ale vysvětlení na shledanou.

mluvčí 
Já vám děkuju. Mějte se dobře. Daří na shledanou.

mluvčí 
Sněmovní výbory řeší rychle rostoucí počet uprchlíků z Ukrajiny. Kvůli aktuální situace se poprvé sešel i podvýbor pro migraci
Anna Martincová. Je v Poslanecké sněmovně sleduje dění. Anno pěkné odpoledne, co jí podle poslanců nutné udělat, aby
Česko množství lidí prchajících před válkou zvládlo.

mluvčí 
Podle předsedy toho podvýboru pro migraci Tomáše Helebrand z ANO bude teď především důležité respektovat to složení
migrantů. Těch uprchlíků, kteří do Česka přicházejí z 55 % jde o děti a už v tuto chvíli samozřejmě na řadě míst kapacity škol
školek jsou poměrně hodně naplněné. Proto bude samozřejmě ta jejich integrace začlenění v řadě ohledů komplikované, tak i
ty ukrajinské děti mají trochu odlišný očkovací kalendáře podlehli Brandta například řada z nich nemá očkování proti
spalničkám. Nicméně právě všechny tyto informace tyto praktické informace by se měly, jak tedy ty děti, tak především jejich
rodiče dozvědět hned po příchodu do Česka, a to v těch jednotlivých registračních centrech. Tam jim zároveň nabízeno také
očkování proti covidu 19 to samozřejmě není povinné. Nicméně právě ti dobrovolníci by měli informovat o tom, že na toto
očkování mají nárok v tuto chvíli Česko zatím říká, že ten příliv nebo ten příchod uprchlíků z Ukrajiny zvládá premiér Petr Fiala
proto na tom zítřejším summitu nebude žádat o žádné přerozdělování uprchlíků v rámci Evropské unie, nicméně tedy v
parlamentu už se samozřejmě objevily hlasy, které mluví o tom, že by Česko ocenilo například finanční pomoc, která by se
vztahovala k té péči o příchozí uprchlíky, no a o financích se to také samozřejmě mluví ve vztahu k energiím a k závislosti na
Rusku i na tato jednání se vztahuje ten mandát pro premiéra Petra Fialu, který pro něj dnes schválil výbor pro evropské
záležitosti. To jsou slova jeho předsedy.

mluvčí 
Bohužel teď jsme situaci, kdy ta závislost evidentně existuje velké množství, respektive zásadní množství, jak plynu, tak ropy
proudí právě Ruské federace a tady si myslím, že prostě potřebuje rychle hledat náhradu rychle hledat možnosti, jak omezit,
pokud možno úplně eliminovat svoji závislost na ruském plynu a Ruskem ruské ropy.

mluvčí 
Ruské jednotky podle ukrajinských úřadů odřízli odstavenou jadernou elektrárnu Černobyl od sítě. Elektřinu přitom potřebuje
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kvůli chlazení skladovaného vyhořelého paliva. Podle jaderného fyzika Vladimíra Wagnera by ale několikatýdenní odstavení od
energie nemělo představovat zásadnější riziko, a to vzhledem k tomu, že bloky v Černobylu jsou mimo provoz už 2 desetiletí.

mluvčí 
Podstatný rozdíl mezi fungující jadernou elektrárnou, jako je třeba ta naprostá, anebo byla třeba ta ve Fukušimě a elektrárnou,
která je už dlouhodobě odstavená a jenom skladuje teda to vyhořelé palivo je třeba připomenout, že černobylské bloky byly
odstaveny už před 20 lety 1 poslední, takže ty vyhořelé palivové články jsou dlouhodobě bazének a zároveň už část z nich se
začíná přepravovat do kontejnerů a s těma dosud uložen níž, takže z hlediska toho chlazení, tak to riziko je velice malé na
druhé straně je třeba říct, že v takové věci jako otce odstavení, řekněme, takového zařízení od elektřiny, tak vždycky jako
velice špatné věci a je třeba takovou už jsem říkal, že poslední reaktor v Černobylu byl odstaven před 20 lety, takže může
poměrně velice vypadli, takže tam opravdu si nějaké takové zdržení, které nebo dala, je třeba i týdnech tak, aby neměl by
přitom chlazení jako velký problém.

mluvčí 
14 30 ve studiu ČT24. Čas pro zprávy dobrý den. Evropská unie zavádí další protiruské sankce za invazi na Ukrajinu. Nového
balíku zahrnula na 160 ruských politiků a oligarchů. O kroku informovala Evropská komise potrestat plánuje některé běloruské
banky, které vyloučí z mezinárodního platebního systému svézt.

Rusko obvinilo Ukrajinu z toho, že ve víc než 30 laboratořích vyvíjela biologické zbraně. Podle mluvčí ruské diplomacie Marii
Zacharovové Rusko může dokázat, že na Ukrajině byly vzorky moru cholery a další nebezpečné patogeny prohlásila, že
Ukrajinci nechali zničit, když do země vstoupila ruská vojska. Biologický program podle Zacharovové financovaly Spojené státy.
Washington Kyjev obvinění odmítli jako zcela nepravdivá.

Washingtonu chce poskytnout téměř 14 miliard dolarů na humanitární vojenskou ekonomickou pomoc Ukrajině. Část obnosu
by měla doputovat ke spojencům Spojených států Evropy zemím, které přijímají nejvíce ukrajinských uprchlíků. Finanční pomoc
válkou zasažené Ukrajině schválil Mezinárodní měnový fond pošle v přepočtu 32 miliard korun.

Opatření, která budou reagovat na růst cen benzínu, nafty nebo zvládání uprchlické krize. To jsou témata, která právě v těchto
chvílích řeší vláda. Na programu má ale také body, které nesouvisí s ruskou invazí třeba zrušení nošení respirátorů na
některých místech. Čekáme na tiskovou konferenci, kde by měl kabinet oznámit změnu pravidel. Od pondělí by si lidé patrně
podle návrhu ministerstva zdravotnictví museli zakrývat dýchací cesty už jen ve veřejné dopravě nebo ve zdravotnických
zařízeních, zařízeních sociálních služeb.

ČNB zainvestuje větší část rezerv, které nakoupila při intervencích. Odmítá kritiku, že se drží při zemi URL
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V postupném přeskupování desítek miliard svých devizových rezerv hodlá pokračovat Česká národní banka (ČNB). Víc těchto
prostředků zainvestuje na světových trzích, například do dluhopisů a akcií. Tím chce na rezervách víc vydělávat. HN to řekl
Tomáš Holub, člen nejužšího vedení banky. Holub tím také odmítá kritiku, že správa rezerv je příliš konzervativní a rezervy v
eurech, dolarech a dalších cizích měnách málo vydělávají.

Devizové rezervy slouží ČNB k obraně měny v dobách nejistoty. V současnosti jde už o 157 miliard eur (3,9 bilionu korun)
rozložených do různých světových měn. Rezervy dál narůstají a vzhledem k velikosti české ekonomiky jsou nyní jedny z
největších na světě. Podle některých ekonomů je to zbytečné. Proto už v roce 2018 ČNB rozhodla, že vyčlení asi 55 procent
rezerv do zvláštního portfolia a tyto peníze zainvestuje do různých konzervativních nástrojů, hlavně do státních dluhopisů s
delší splatností a také do akcií. V posledním období se podíl této investiční části zvětšil na 70 procent.

Holub uvedl, že navyšování investiční části bude postupně pokračovat. Zároveň odmítl výhrady některých ekonomů, například
Tomáše Havránka z Institutu ekonomických studií FSV  UK , že se při správě rezerv banka drží zbytečně při zemi a mohla by na
portfoliu vydělávat víc.

„Je to nekorektní kritika a částečně se vlamuje do otevřených dveří, protože my se k méně konzervativní správě posouváme
postupně. Zvyšování podílu investiční části tak stále probíhá a toto ještě není cílový stav,“ řekl Holub HN.

Devizové rezervy ČNB jsou dnes tak velké, že představují asi 64 procent ročního HDP tuzemské ekonomiky. Větší rezervy mají
mezi vyspělými zeměmi už jen Hongkong, Singapur a Švýcarsko. Je to výsledek takzvaného kurzového závazku: v letech 2013
až 2017 potřebovala národní banka urychlit inflaci a rozhodla se uměle oslabovat korunu. Tehdy se zavázala, že nedovolí, aby
kurz posílil pod 27 korun za euro. Kdykoliv měna tuto hranici překonala, ČNB korunu prodávala a nakupovala eura. Objem
deviz se tak během zmíněných čtyř let více než ztrojnásobil.

ČNB se kvůli rezervám dostala pod palbu kritiky ze strany některých ekonomů, kteří poukazovali na fakt, že zbytečně velké
rezervy bance vytvářejí v rozvaze účetní ztrátu, pokud koruna posiluje.

Když v roce 2018 vytvořila z části rezerv investiční portfolio, zainvestovala tyto prostředky především do dluhopisů s delší
dobou splatnosti. Také je vložila do evropských a amerických cenných papírů zajištěných hypotékami (tzv. mortgage-backed
securities) a v menší míře i do akcií. Kromě aktiv v eurech a amerických dolarech jsou zde také investice v kanadském a
australském dolaru a pěti dalších měnách, včetně čínské.

Havránek, který v minulosti v ČNB pracoval, uvedl například v loňském rozhovoru pro Seznam Zprávy nebo v lednovém pro
deník E15, že by ČNB mohla na devizových rezervách vydělávat víc, kdyby prostředky víc investovala, například jako
švýcarská centrální banka. „Teď to děláme trochu, investujeme maličko, ale je to hrozně málo, což se odráží potom i ve výnosu,
který za posledních pět let dosáhl, tuším, 1,7 procenta v průměru ročně,“ řekl Havránek loni v červnu pro Seznam Zprávy.
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Podle nejnovějších dat měly celé rezervy za uplynulých pět let průměrný roční výnos 1,94 procenta. Za poslední tři roky to bylo
2,97 procenta, přičemž investiční část vygenerovala roční výnos 5,44 procenta. 

Holub zdůraznil, že původní nastavení velikosti investiční části rezerv bylo obezřetné, protože po ukončení kurzového závazku
nebylo jasné, zda ČNB nebude muset zase intervenovat proti odlivu kapitálu. „Chtěli jsme mít onu likviditní část relativně
vysokou pro tento případ šoku,“ řekl Holub. Po hladkém vystoupení z kurzového závazku mohla banka začít zvětšovat investiční
část rezerv a hledat pro tyto prostředky „přiměřený výnos“, dodal.

Podle Holuba ale zkušenost z minulosti ukazuje, že navýšení investiční části rychle a jednorázově není dobré, „protože je riziko,
že zrovna trefíte špatný okamžik pro nákup“. „Jako akademik možná můžete říci ‚pojďme to udělat hned‘, ale u nás to musí být
rozloženo v čase, abychom riziko právě toho špatného vstupního bodu snižovali,“ brání postup banky Holub. „Proti
zjednodušujícím útokům na naši správu rezerv se prostě musím ohradit.“

Nejnovější údaje (ke konci prosince 2021) ukazují, že většina rezerv byla zainvestována v dluhopisech vydaných různými
vládami a vládními agenturami či institucemi (52,5 procenta). V peněžních instrumentech bylo 31,2 procenta těchto prostředků
a v akciích 16 procent. Asi 82 procent rezerv bylo v eurových nebo dolarových instrumentech. Holub také uvedl, že správa
českých rezerv není o mnoho konzervativnější než ve Švýcarsku. Podle něj nemá švýcarská centrální banka v akciích o mnoho
víc rezerv – jen 23 procent. Navíc jsou tamní rezervy dokonce větší než roční HDP země. „Kdyby naše situace byla jako
švýcarská, tak i náš přístup by vedl k tomu, že bychom měli třeba až dvacet procent v akciích,“ argumentuje Holub. „Naše
správa je obezřetná, ale není ultrakonzervativní.“

Na sklonku roku se navíc ČNB rozhodla po devíti letech vrátit k plánu odprodeje části výnosů z devizových rezerv, aby nárůst
celkového objemu zpomalil. Tento program byl zastaven v době kurzového závazku a pak nebyl obnoven kvůli krizi způsobené
pandemií koronaviru. Banka ujišťovala, že tyto prodeje budou pozvolné, aby dopad na kurz koruny byl minimální.

V úterý ČNB poprvé zveřejnila výsledky těchto odprodejů: za první měsíc, tedy za leden, vyprodala z rezerv 122 milionů eur (asi
tři miliardy korun.) Podle Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace, je toto množství dostatečně malé, aby
k výraznějším dopadům na kurz nedošlo. „Vzhledem k velikosti devizových rezerv je patrné, že je snaha ČNB zabránit oslabení
koruny pro trh dostatečně důvěryhodná,“ míní Seidler.

Devizové rezervy narůstají nejen kvůli výnosům, ale například i kvůli konverzi peněz, přicházejících z evropských fondů přes
ČNB. Seidler usuzuje, že odprodej rezerv probíhal v obdobném objemu i během února a na začátku března. Pak se ale prodeje
deviz zrychlily, protože ČNB se minulý týden pustila do takzvaných devizových intervencí – nákupů korun za eura, aby zabránila
dalšímu oslabování české měny vyvolanému válkou na Ukrajině.

Holub také odmítá myšlenku vytvoření takzvaného wealth fondu, obdoby toho, jejž na zhodnocování státního bohatství využívá
například Norsko. S tou přišel jiný člen bankovní rady, ekonom Aleš Michl.

„V případě státního wealth fondu slovo wealth znamená bohatství. To je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Pokud jste Norsko,
prodávající ropu, máte výnosy a ty vložíte do wealth fondu. U nás devizové rezervy stojí vůči závazkům k bankovnímu sektoru a
žádný wealth nepředstavují. Nemůžeme aktiva dát stranou a pak řešit, z čeho platit pasiva,“ vysvětlil Holub.

Bilance ČNB navíc v posledních letech vytváří bance ztrátu, protože koruna posilovala a strana pasiv rozvahy je v korunách,
zatímco strana aktiv v devizách.

Může Putin padnout? A jak to celé skončí? Odpovídá trojice odborníků na Rusko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Eva Mošpanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 18:54 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Hlavní , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Útok Ruska na Ukrajinu a jeho dopady vyvolávají mnoho otázek. Čtyři z nich – jak aktuálně vypadá situace v Rusku, zda
Vladimiru Putinovi hrozí pád, jaké jsou největší hrozby a jak válka může skončit – jsme položili trojici expertů.

Na dotazy Deníku N odpovídali:

Michael Romancov, politický geograf, vyučuje na Katedře politologie Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a na
Metropolitní univerzitě Praha
Karel Svoboda, rusista a politolog, působí na Katedře ruských a východoevropských studií FSV  UK

Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky

1) Jak aktuálně vypadá situace v Rusku?

Michael Romancov: Zdá se, že všichni v Rusku jsou strašně zaskočeni tím, co se děje. Situace je srovnatelná s tím, co jsme
mohli vidět, když Kreml odvysílal před zahájením útoku na Ukrajinu video z jednání Rady bezpečnosti Ruské federace. Třicet
nejmocnějších lidí v zemi bylo naprosto vykolejených z toho, co jim Putin řekl. Také si v přímém přenosu vynutil jejich vyjádření
naprosté loajality a podpory.

Všechny kanály, které zůstávají otevřené od lidí, kteří jsou v Rusku na vysokých školách, v byznysu, ve státní správě,
komunikují v zásadě jediné:[lock] „Jsme překvapeni, dopadlo to na nás jako rána z čistého nebe, s takovým vývojem jsme
nepočítali a teď nevíme, co máme dělat.“
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Někteří nadále tvrdí, že podporují Putina, jiní jsou zoufalí z toho, že s tím nemohou nic udělat, ale šok je asi nejširší společný
jmenovatel.

Karel Svoboda: V Rusku prakticky znemožnili získat jakékoliv alternativní informace. Všechno je tam striktně limitované na
informace od ministerstva obrany, které jsou brutální propaganda. Pořád jedou rétoriku, že osvobozují.

Nejnověji rozjeli nesmysly typu biologické laboratoře: na jednou stranu tvrdí, že Ukrajina byla padlý stát, a na druhou, že
dokázala ukrýt asi dvacet laboratoří na výrobu biologických zbraní. Propaganda prostě jede na plné obrátky a moc si nedělá
starosti s logikou.

Ten, kdo vyjde na ulici (protestovat, pozn. red.), je okamžitě sebraný. Demonstrace, které proběhly, měly poměrně vysoké
počty zatčených. Vlastně ale ani nevíme, jak velké byly, protože když vám ruské ministerstvo vnitra oznámí, že tam bylo 5000
účastníků, reálně to může být kolem 20 000. Nevíme, jak moc to zkreslují.

Možnost jakkoliv pozorovat situaci je extrémně omezená tím, že zavřeli nejsmysluplnější média. Je vidět, že část populace je
proti, nejsem ale schopný říct, jak je velká.

Přečtěte si takéStudio N: Jak nám před očima vzniká ruská totalita

Pavel Havlíček: Rusko se ponořilo do nejtemnějšího období své nezávislé historie po roce 1991. Tisíce a desetitisíce Rusů se
před touto hrůzovládou snaží uprchnout kamkoliv do zahraničí, kam stále ještě létají letecké společnost. Tisíce lidí se hlásí o
občanství Kazachstánu, jen aby mohli Rusko opustit. Letenku do Jerevanu, Baku či Turecka – pokud jde ještě sehnat – už
běžný člověk nedokáže zaplatit.

Lidé, kteří v Rusku zůstali, trpí ekonomickými důsledky západních sankcí proti Putinovu režimu. Ty znehodnotily jejich úspory a
také možnost nakoupit západní vybavení, podobně jako tomu bylo v době asijské ekonomické krize v roce 1998. Přesto se lidé
snaží dostat k penězům a nakoupit za ně základní potraviny a léky, které již mnohdy ani nejsou k dostání. Kvete černý obchod
s nově staženými západními produkty.

Protiválečně a prodemokraticky smýšlející občané jsou po tisících zavíráni. Jen ke včerejšímu dni (pondělí, pozn. red.) to bylo
více než 13 tisíc Rusů, kteří se nebáli vyjít do ulic a dát jasně najevo svůj názor na Putinovu válku.

Kreml se snaží zmobilizovat druhou – prozatím větší – část společnosti a semknout ji kolem vůdce, aby současnou krizi mohl
zdůvodnit západní „agresí“, proti které obstojí jen „jednotný“ národ. Válečné štvaní postihlo celou ruskou společnost, včetně
zahraničních i domácích médií, která jsou po desítkách zakazována.

2) Jsou očekávání, že se proti Putinovi zvedne masový odpor obyvatel nebo jeho okolí, reálná?

Michael Romancov: Dopady sankcí jsou tentokrát velice rychlé, ale pořád dopadají na velmi úzký segment ruské společnosti.
Nejbohatší jedno procento je tak obludným způsobem bohaté, že navzdory tomu, že jejich majetky denně ztrácejí miliony dolarů
na hodnotě, pořád se jim ještě nic neděje.

Nejbolestivěji to teď dopadá na střední třídu. Protože je odstřižena od možnosti cestovat, přesouvat peníze, ocitla se v pasti.
Ale drtivá většina ruské společnosti k těmto dvěma skupinám nepatří. Tito lidé pravděpodobně ještě žádnou změnu nepocítili a
navíc jsou odkázaní na informace celoplošných ruských televizních kanálů, které jsou pevně pod kontrolou Kremlu, a tím
pádem žijí v nějaké úplně paralelní realitě.

Obávám se, že Putin situaci ustojí, že nebude odstraněn ani siloviky (zástupci tajných služeb, armády, policie či Národní gardy,
pozn. red.), ani oligarchy. Že jeho režim teď začne dělat to, na co se evidentně připravoval minimálně od roku 2016, kdy vznikla
Rusgarda (příslušníci pořádkových sil, pozn. red.), tedy že začne plošně používat násilí proti několika málo ohniskům odporu
obyvatelstva, které až dosud bylo buď loajální, nebo pasivní.

Karel Svoboda: Řeknu to na rovinu: příliš tomu nevěřím. Zkušenosti se sankcemi z jiných zemí svědčí spíš proti tomu. Máme
Írán, máme Venezuelu, což jsou dvě země, které se dostaly pod sankce, ale režimy to zvládly „umlátit“. Režim nikdy nebude
totálně bez peněz, bude si platit silové složky, aby si u nich zachoval loajalitu. Máme příklad Lukašenka, který se udržel
prakticky jenom na základě toho, že platil tyhle síly.

Pro palácový převrat by se musel najít někdo z blízkého okolí, a to je do zločinů namočeno také. Nejde jen o válku na Ukrajině,
ale i o rozkrádání a mnoho dalšího. Ohrozili by tím svou existenci. Neříkám, že se to nestane, ale nadšení bych tlumil.

Přečtěte si takéZákladem fašismu je válka. Denacifikovat potřebuje Putinovo Rusko

Pavel Havlíček: Myslím, že za určitých okolností se to rozhodně vyloučit nedá. Jsem přesvědčen, že změna pro ruskou politiku
musí přijít zevnitř systému, ne vlivem Západu či nezdaru vojenské operace proti Ukrajině.

Avšak když se podíváme na současné dění v Ruské federaci, je rozhodně pravděpodobnější nějaká forma palácového
převratu než lidová revoluce v ulicích, ze kterých jsou – alespoň prozatím – ruští demokraté a odpůrci války násilím vytlačováni,
častokrát zavíráni či odsouváni do vynuceného exilu.

Nahrazení Putina jinou osobou, která by nesdílela jeho skalní přesvědčení o konečném zničení Ukrajiny a jejím podvolení, je
jeden ze scénářů, jak současná krize může skončit, aniž by to vedlo k rozpadu Ruské federace a kolapsu ruské ekonomiky.

3) Situace na Ukrajině vyvolává u lidí strach z dalšího vývoje. Z čeho máte největší obavy vy?

Michael Romancov: Jsou tady bezprostřední dopady na Evropu a bezpečnostní situaci v ní. To už je ale něco, co nastalo. Teď
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je jenom otázka, jak moc se to zhorší – doufejme, že ne moc.

Z globálního hlediska se obávám toho, že od roku 1945 až dosud se velké mocnosti byly schopny vyvarovat vzájemného střetu.
Navzdory tomu, že válka probíhá „pouze“ na Ukrajině, je evidentní, že jde jedná o mocenský střet mezi Ruskem a kolektivním
Západem. To jsou tři stálí členové Rady bezpečnosti OSN – Spojené státy, Velká Británie a Francie.

Tohle je první válečný střet mezi vítězi druhé světové války a myslím, že je to první krok na cestě k redefinování základních
atributů fungování systému mezinárodních vztahů. V minulosti to byl vždy proces, který byl bohužel krvavý a který do té
struktury vnesl obrovské množství změn, jejichž stabilizace si vyžádala obrovské lidské a materiální hodnoty. A já se bojím, že
jsme na počátku něčeho takového.

Karel Svoboda: Bojím se humanitární katastrofy. Kvůli tomu, že se Rusku operace ne úplně daří, byť říkají, že všechno jde
podle plánu, mohou být vojáci nervóznější a nervóznější a mohou pálit po všem, co se hne.

Nejvíce se bojím dopadů na běžné obyvatelé, kteří před válkou nestihli utéct, protože ruská armáda není zrovna pověstná tím,
že by brala ohledy na civilisty. V prvním sledu, jak jsem pochopil, poslali naprosto běžné vojáky, záklaďáky nebo „kontraktniki“,
kteří byli málo trénovaní, protože čekali rychlé vítězství. Otázka je, koho tam pošlou teď. Vojáci, kteří tam půjdou nyní, už
nebudou čekat, že je bude někdo vítat.

Přečtěte si takéUdržme chladnou hlavu, nebo nám bude horko. Co teď hrozí nám a čeho by se měl nejvíc bát Putin?

Pavel Havlíček: Obav spojených s ruskou válkou proti Ukrajině mám celou řadu. Mnoho lidí se obává obrovského globálního
konfliktu Západu s Ruskem, který by mohl vyvrcholit jadernou válkou, kterou ruský prezident začal přivolávat, když využívá
ruského jaderného arzenálu k vyvolání paniky v západních společnostech, které tím zároveň vyzývá k přerušení pomoci
Ukrajincům. Myslím si, že tento vývoj je krajně nepravděpodobný, protože by znamenal konečnou likvidaci Ruské federace a
celé společnosti, což Putin velmi dobře ví.

Více se obávám dvou jiných zásadních hrozeb. V prvním případě to byla situace kolem Záporožské jaderné elektrárny a krajně
nezodpovědného úderu ruských ozbrojených sil proti ní. V jedné z největších jaderných elektráren v Evropě to mohlo vyvolat
neskutečně ničivou reakci, která by ovlivnila nejen Ukrajinu a Rusko, ale také velkou část Evropy a širšího sousedství. Právě
tyto nepromyšlené a nezodpovědné kroky ruské armády nás mohou zásadním způsobem ohrozit.

Druhá věc, které se velmi obávám, je budoucnost Ukrajiny i Ruska. Ruský prezident uvedl do chodu řetěz reakcí, který již v tuto
chvíli půjde velmi obtížně zastavit, jestli je to vůbec ještě možné. Je více než zřejmé, že ruská armáda nebude schopna
ukrajinské území dlouhodobě kontrolovat, i kdyby se jí skutečně podařilo Ukrajince porazit. Co by tedy bylo s Ukrajinou a se
svobodomyslným ukrajinským národem, který ruskou nadvládu nad svým územím již nikdy znovu nepřijme, zejména ne po této
tragédii?

V souvislosti s Ruskem zároveň uvažuji o vlivu západních sankcí proti jeho ekonomice, které toto hospodářství o velikosti
Španělska rozhodně nemůže v delší perspektivě ustát. To může v konečném důsledku způsobit až rozpad Ruska v krvavé
občanské válce, kterou pád Putinova režimu může přivodit, zejména v okamžiku, kdy už vůdce nebude u moci.

Konečným uživatelem všeho tohoto strádání může být nakonec pouze Čína, což je i pro budoucí osud Ruské federace děsivá
představa.

4) Scénářů, jak to celé může skončit, je mnoho. Který považujete za nejpravděpodobnější?

Michael Romancov: Rusko nedokázalo rychle vojensky zvítězit, to znamená, že bude i nadále tlačit, ale povlečou se
vyjednávání. Vzhledem k tomu, že Ukrajina má naši finanční a vojenskou podporu ve smyslu dodávek zbraní, mají Ukrajinci
solidní šanci situaci dlouhodobě vojensky udržet.

To neznamená, že se Rusům někde nepodaří průlom, ale zdá se, že si Ukrajinci vyvzdorují něco, co si Moskva na začátku téhle
akce vůbec nebyla schopna představit. Myslím, že nakonec budeme svědky vyjednávání. Ta akce bude mít nějaké politické
řešení, jehož obrysy jsou v tento okamžik velmi nejasné.

Karel Svoboda: Jsou v jádru tři možnosti. Vyhraje Rusko a bude muset Ukrajinu okupovat. Pro Rusko to bude náročné, protože
tam bude muset dovézt vlastní policisty, protože nedůvěřuje ukrajinským. Bude tam muset držet okupační armádu a okupační
síly.

Hrozí mu, že zabředne nejen do války, ale i do následné okupace, kterou sice vylučuje, ale Rusko také vylučovalo, že tam
posílá záklaďáky, a stejně je tam posílá, takže bych to nebral až tak vážně.

Druhá varianta je, že vyhrají Ukrajinci, ruská armáda opustí území, ale pak jsou otázkou sankce a další vývoj na Ukrajině.
Neočekávám, že by to bylo reálné.

Třetí varianta je, že boje budou pokračovat v nižší intenzitě a válka se potáhne dlouho. Nejsem schopný říct, který scénář je
nejpravděpodobnější.

Pavel Havlíček: Ve svém nedávném textu jsem se snažil vytyčit tři základní scénáře vztažené k vývoji ruské invaze. Jsem
přesvědčen, že nejpravděpodobnější je scénář prostřední, kompromisní, který nepovede k jasnému vítězství ani Ukrajiny, ani
Ruska.

V situaci enormního vysílení jak ruských vojáků a vojenské techniky (první signály vnímáme již dnes, kdy padlo jen jedno velké
ukrajinské město), tak ukrajinské armády a společnosti budou mít obě strany konfliktu silnější motivaci skutečně jednat o
podmínkách příměří, ne jak je tomu v těchto dnech.
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Dlouhá opotřebovávací válka si nutně vybere svou daň a bude potřeba se sejít za vyjednávacím stolem, možná za přispění a
moderace některého z výrazných mezinárodních hráčů – Číny, Turecka či Izraele.

Současné požadavky ruské strany jsou v tuto chvíli pro ukrajinskou stranu logicky nepřijatelné. Ukrajinský ideál osvobození
všech území a rychlejší orientace na EU a NATO pro Rusko také. Zásadní proto bude, jak se vyvinou válečné operace a která
strana bude mít navrch a bude si moci výrazněji určovat budoucí podmínky hry.

Ze západního pohledu bychom měli být velmi obezřetní, aby konflikt dopadl přijatelným kompromisem pro Ukrajince, ale aby i
prezident Putin dokázal odejít od stolu s víceméně vztyčenou hlavou, aniž by to rozpoutalo další válečné peklo v blízké
budoucnosti (anebo jaderný konflikt, o kterém se také hovořilo v souvislosti s ústupovými manévry ruské armády proti
Ukrajině).

Mnoho dalších aspektů je prozatím stále otevřených v souvislosti s příštími dny a týdny a vývojem situace na bojišti.

Stručně

Michael Romancov, Karel Svoboda i Pavel Havlíček, se shodují, že se Rusko snaží omezit přístup k informacím a že na jeho
obyvatele začínají dopadat sankce. Přesto neočekávají, že by v zemi mělo dojít k převratu, zejména ne „zezdola“.
Odborníci se v souvislosti s válkou obávají zejména humanitární katastrofy a celkové změny systému mezinárodních vztahů.
V tuhle chvíli podle nich není jasné, jak konflikt skončí. Kloní se však spíše k politickému než vojenskému řešení.

Jak nebezpečný je Černobyl? A výpověď novináře, který se včera vrátil z Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Veselovský, Daniela Písařovicová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022
20:22 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: DVTV , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,85 ,
Návštěvy za měsíc: 26 400 000
Hosty jsou novinář Vojta Boháč, náměstek pro jadernou bezpečnost SÚRO Miroslav Hrehor, psychiatr a psychoterapeut Tomáš
Rektor, hudebník Igor Ochepovsky a Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace FSV  UK .

Hosty jsou novinář Vojta Boháč, náměstek pro jadernou bezpečnost SÚRO Miroslav Hrehor, psychiatr a psychoterapeut Tomáš
Rektor, hudebník Igor Ochepovsky a Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace FSV  UK .

Jednání ministrů Ukrajiny a Ruska je pro Moskvu porážka, říká bývalý diplomat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Vojtěch Gavriněv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 20:22 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
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„Rusko využívá Turecko proti Západu. Velice se mu hodí, že člen NATO vystupuje tímto disidentským způsobem,“ komentuje
pro SZ turkolog Tomáš Laně postoj Ankary k válce na Ukrajině. Turecko teď bude hostit rozhovory obou zemí.

Pokusů zastavit ruskou agresi vůči Ukrajině bylo za dva týdny už nepočítaně. V Bělorusku se dokonce už třikrát sešli zástupci
Kyjeva a Moskvy. Jestli se ale od nějakých jednání očekává aspoň nějaký posun, tak jsou to rozhovory plánované ve čtvrtek v
turecké Antalyi. 
Sejdou se tam šéfové diplomacií obou znepřátelených zemí – Ukrajinec Dmytro Kuleba a Rus Sergej Lavrov. Jde o první
schůzku takhle vysoce postavených představitelů od začátku války. 
Už to je průlom. Očekávání ještě zvýšily informace z Izraele, podle nichž obě strany projevily vůli k ústupkům (psali jsme zde). A
i hostitel, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, doufá, že jednání otevře dveře k trvalému příměří. Ostatně i pro něj je
konání rozhovorů úspěch. K možnosti zprostředkovat mír se hlásí několik dalších států včetně Izraele, Indie nebo Spojených
arabských emirátů. 
Jednání na úrovni ministrů je samo o sobě velkým vítězstvím Ukrajiny a víceméně porážkou Ruska, říká v rozhovoru pro
Seznam Zprávy politolog a první český velvyslanec v Turecku Tomáš Laně. 
Bývalý diplomat popisuje, jak Turecko před Ruskem omlouvá úspěšné nasazení svých bojových bezpilotních letounů Bayraktar
na straně Ukrajiny, čím je na Rusku fakticky závislé nebo proč uzavření úžin Bospor a Dardanely pro válečné lodě Rusku nijak
nevadí. 
Proč chce být Turecko prostředníkem jednání mezi Ruskem a Ukrajinou? 
Turecko má především snahu využívat příležitosti, aby se prodralo mezi regionální velmoci, na globální velmocenskou pozici
samozřejmě nemá dostatečnou sílu. Je to jeden ze způsobů, jak využívat okna příležitosti a snažit se operovat ruskou kartou
proti NATO a proti Západu. 
Turecko se nepřidalo k západním sankcím. Jaké jsou vazby mezi Tureckem a Ruskem? 
Ruskou kartu Turecko využilo už mnohokrát. Třeba tím, že s Ruskem uzavřelo smlouvu o dodávkách plynu, do Turecka proudí
podmořským potrubím ruský plyn (Gazprom vlastní TurkStream, potrubí dodávající 40 % turecké spotřeby plynu, pozn. red.). V
Turecku se staví ruská jaderná elektrárna. 
Turecko kooperuje s Ruskem v Sýrii, za tichého souhlasu Ruska mohlo obsadit severní syrské pohraničí ve snaze vytlačit
odtud Kurdy. Zároveň s Ruskem a s Íránem vytvořily kvazi mírovou skupinu, která měla jednat o nastolení míru v Sýrii, což se
jim samozřejmě nepovedlo, protože jim chyběl hlavní hráč, a sice západní velmoci – Spojené státy a Evropská unie. 
Tomáš Laněčeský turkolog, překladatel, publicista a bývalý diplomatv letech 1990–1995 vyučoval obnovený obor turkologie na
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Filozofické fakultě UK v Prazev letech 1995–1999 působil jako velvyslanec České republiky v Turecku, v letech 2002–2006 v
Jordánskudlouhá léta působil jako tlumočník turečtinypublikoval například Turecko-český a česko-turecký slovník, za který
získal cenu poroty Jednoty českých tlumočníků a překladatelůZároveň Turecko nakoupilo z Ruska raketový systém S-400. To
všechno se děje natruc Americe, aby Turci nějakým způsobem vyjádřili snahu o emancipaci vůči Západu a vytvoření neutrální
pozice ve svém regionálním prostoru, v němž se v současné době stávají sice hegemonem, ale hegemonem velmi pochybným,
protože spíš přilévají olej do ohně, než aby nastolili na Blízkém východě klid. 
Proč Rusové souhlasili s jednáním právě na území Turecka? 
Rusko využívá v tomto případě Turecko proti Západu. Velice se mu hodí, že člen NATO vystupuje tímto, dalo by se říci
disidentským, způsobem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se nabídl jako prostředník v ukrajinsko-ruském sporu,
protože má s Ukrajinou velmi přátelské vztahy. 
Jaké jsou vazby mezi Tureckem a Ukrajinou? 
Turecko dováží z Ukrajiny suroviny a na Ukrajinu vyváží a investuje. Obchodní bilance je zhruba 7,5 miliardy dolarů. S Ruskem
je pětinásobná, s oběma stranami má ale korektní vztahy. Rusko, jak se zdá, to využilo. Turecký ministr zahraničí Mevlüt
Çavuşoglu už minulý týden nabídl, aby se oba ministři zahraničí sešli na diplomatické konferenci v Antalyi a jak je vidět, přijala
to nejen Ukrajina, ale také Rusko. 
Turecko má úzké vztahy i se svými soukmenovci, kteří byli kdysi vládci Krymu, a to krymskými Tatary. To je právě ta linka
osmanského vlivu na severním pobřeží Černého moře. Až do doby, kdy carevna Kateřina obsadila Krym, vládla na Krymu
jakási lenní krymskotatarská muslimská dynastie, která byla pod protektorátem Osmanské říše. Celý jih Ukrajiny a Krym spadal
až do 18. století pod Osmanskou říši. 
Platformu pro mírová jednání nabízí víc zemí – Izrael, Spojené arabské emiráty nebo Indie. Co z toho mají? Proč je pro ně
důležité být zprostředkovatelem jednání? Jde především o prestiž, nebo to má i nějaké konkrétní dopady? 
Určitě je to prestiž. Z hlediska Turecka je to posílení regionálního vlivu, ale bezpochyby také vnitropolitického vlivu. Erdoganova
vnitropolitická pozice kvůli ekonomické krizi slábne. Nevidím do vnitropolitické situace v Indii ani v Emirátech, ale i pro ně to
může mít kromě prestiže i nějaké vnitropolitické a regionální důvody. Pro Indii určitě regionální, protože Indie je soupeřem Číny
v asijsko-pacifickém prostoru, takže pozice prostředníka by pozici Indie myslím posílila. 
Řekněme, že se na jednání v Antalyi dojedná mír. Posílí to vztahy Turecka s oběma stranami konfliktu? 
Bezpochyby. Turecko má vůči Ukrajině dlouhodobě kladné vztahy jakožto k zemi, která kdysi částečně patřila do osmanské
sféry. V Rusku má velké investice, proudí odtud suroviny i turisté. Z Ruska i z Ukrajiny přijíždí významná část turistů do
Turecka, obě tyto země potřebuje. 
Jak do toho zapadají bezpilotní letouny Bayraktar, které se staly možná až symbolem úspěšné obrany Ukrajinců proti ruské
invazi? Turecko posílá Ukrajině další a další dodávky těchto dronů… 
To je velice zajímavá věc. Turecko se snaží, pokud možno, když ne úplně osamostatnit, tak zvýšit podíl zbrojní výroby z
domácího trhu. Bezpilotní letouny Bayraktar, jak je vidět, jsou toho ukázkou. Byly využity už v Sýrii, v Libyi, na Kavkaze v
podstatě rozhodly válku ve prospěch Ázerbájdžánu proti Arménii. Jsou to velice úspěšné stroje, jsou na poměry vojenské
techniky levné. 
Turecko tím získává velkou prestiž. Kdyby nedošlo k válce, tak by Turecko možná dokonce postavilo výrobní závod na tyto
drony na Ukrajině. Jedná se o značku Bayraktar, je to soukromá firma. Její majitel je starším bratrem Erdoganova zetě, takže je
tam napojení i na „sultánskou“ rodinu. 
Není to problém pro vztah Turecka s Ruskem? 
Samozřejmě, že se turecké ministerstvo zahraničí ohradilo proti spojování Turecka s obranou Ukrajiny vůči Rusku s tím, že se
jedná o soukromou firmu, která si prodává vojenský materiál, komu chce. A vláda, že se do toho nemíchá. Že to ostatně
prodává i do jiných zemí a jiné země to využívají, takže vláda do toho takzvaně nemá co mluvit. Byla to snaha vyvinit se vůči
Rusku z toho, že ty veleúspěšné drony ničí ruskou vojenskou techniku. 
Turecko se nepřidalo k sankcím proti Rusku… 
Turecko se nikdy nepřidalo k sankcím proti Rusku. Odsoudilo samozřejmě agresi proti Ukrajině jako nepřijatelnou, protiprávní a
porušující integritu země. Totéž učinilo ostatně už v případě Krymu a v případě separatistických území na jihovýchodě Ukrajiny.
Proč ale Turecko uzavřelo Bospor a Dardanely pro ruské válečné lodě? 
Zaprvé má Rusko základny v Černém moři. Největší vojenskou základnou Ruska je Sevastopol, to byl také jeden z hlavních
důvodů, proč Rusko anektovalo Krym. Pokud už tam ty válečné lodě nemělo, pokud byly rozeseté někde po Středozemním
moři, například v obří námořní základně Tartús v Sýrii, tak je Rusko dopravilo zpátky předtím, než napadlo Ukrajinu. 
To byl stav míru, kdy si litorální, čili pobřežní země mohou proplouvat úžinami všemi druhy lodí, včetně vojenských. Uzavření,
které žádala Ukrajina, přišlo až s křížkem po funuse, pět minut po dvanácté. Rusové už tam stejně všechny lodě měli, a navíc
ty, které tam ještě neměli, se tam klidně mohly vracet, protože se vracely do domovských přístavů. Na země, které mají
domovské přístavy v Černém moři, se dohoda z Montreux nevztahuje. 
Takže to bylo jen gesto vůči Západu? 
Bylo to víceméně jen gesto. Dokonce to ani žádnou ruskou loď nepostihlo, protože se mohou vracet do svých domovských
přístavů. Nesmějí vyplouvat, jakmile se uzavřou Úžiny, tak ani pobřežní země nemohou se svými vojenskými plavidly ven, ale
zpátky domů můžou. 
Jak mírové jednání ovlivní pozici Turecka v NATO? 
Nebude to nic proti ničemu. Lze jen těžko něco namítat proti mírovému zprostředkování ze strany Turecka. Na druhé straně to
Turecku pomůže v další emancipaci vůči Spojeným státům a vůči NATO. Kdyby došlo k pokračování války a další separaci
Ruska, tak by Turecko znovu váhalo, na kterou stranu je pro něj výhodné se přidat. 
Jaká je teď pozice Turecka v NATO? Vyhovuje mu členství, nemluví se o odchodu z aliance? 
Je to pro něj stále bezpečnostní kotva, jelikož Ruska se bojí. Turecko se Ruska vždy bálo a bojí se ho i nadále, i když se snaží
jako provokaci vůči Západu k Rusku směřovat. Nikdy si není jisto jeho úmysly, v NATO má bezpečnostní kotvu. I výzbroj turecké
armády je převážně západní, kromě těch raket, které stejně nepoužívají. Oni je sice instalovali, ale nepoužili, je to taková chytrá
horákyně: „Máme sice rakety, ale nepoužíváme je.“ Američané jim kvůli tomu zastavili dodávku nejmodernějších stíhaček F-35.
Turecko to hraje na obě strany. 
Vzhledem k velikosti turecké armády asi nezaznívají ani výzvy k vyloučení Turecka ze strany NATO… 
Myslím, že ani na jedné straně tato snaha není. Turecko je tak strategicky významné a jeho vyloučení z NATO by vedlo k jeho
absolutnímu odcizení. Je to podobné jako uprchlická otázka. Turecko bohužel nelze díky jeho strategické poloze nikdy
pominout, v žádné geopolitické záležitosti. A Turecko toho využívá. 
Sledujete plánované jednání v Antalyi s optimismem? 
Slyšel jsem o možných kompromisech, ale je to spíš úvaha, která nemusí mít se skutečností nic společného. Myslím, že to
vyslovil Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV  Univerzity  Karlovy . Krym by mohl dostat nějaký mezinárodní statut a
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východní území nějakou autonomii. Ale je to samozřejmě věc, která nemusí vyhovovat ani jedné straně. Uvidíme. 
Musí jednání proběhnout na území třetí země? Ať už v Bělorusku, nebo v Turecku… 
Bělorusko není neutrální půda, Bělorusko je agresor. Tam si to chtělo nadiktovat Rusko. Turecko je neutrální půda. 
Musí se válka uzavřít na neutrální půdě, pokud nedopadne drtivým vítězstvím jedné strany? 
Už jenom to, že Rusko souhlasilo s jednáním se současným ministrem zahraničí Ukrajiny, je velký úspěch Ukrajiny. Jak známo,
Putin chtěl takzvaně denacifikovat Ukrajinu. Představoval si, že během několika dnů Ukrajinu obsadí a dosadí tam loutkovou
vládu. To se mu nepovedlo. Už to, že musí jednat s ukrajinským ministrem zahraničí, je víceméně porážka Ruska a velký
úspěch Ukrajiny. 
To ostatní už může být založené na nějakých kompromisech. Pokud ovšem Rusko toto zkousne, Rusové nejsou zvyklí
prohrávat. 
Je pravděpodobné, že zrovna Turecko bude správným prostředníkem pro dojednání míru? Může to být třeba Izrael nebo jiné
místo? 
Turecko je trošku vhodnější, protože Izrael je velice spojen se Západem. Turecko je z hlediska Ruska v tomto směru
neutrálnější. Turecko válku slovně odsoudilo, Erdogan sám to slovně odsoudil, byly demonstrace u ruského konzulátu v
Istanbulu, ale to je tak asi všechno. K žádným sankcím nedojde, to si nemohou dovolit. Jak už jsem říkal – Rusko jim buduje
jadernou elektrárnu, jsou závislí na ruském plynu, ruských turistech a hlavně ruském exportu a importu, což je pro Turecko
velmi důležité. 

Válka na Ukrajině pokračuje od 24. února
RÁDIO , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 21:38 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 398 940,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Vladimír KROC, moderátor 
Válka na Ukrajině pokračuje od 24. února. Ruská armáda podle posledních informací ostřeluje města Charkov, Černigovu,
Sumu a Mariupol, kde se terčem ruského bombardování stala dětská nemocnice a porodnice. K evakuaci civilistů by mělo
sloužit 6 koridorů. Spojené státy ve snaze posílit obranu NATO přesouvají 2 baterie raketového systému patriot do Polska.
Další podrobnosti o aktuálním vývoji konfliktu na Ukrajině probereme s politologem Janem Šírem z katedry ruských a
východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor 
Za jakou cenu se Rusku zatím daří realizovat svůj postup na Ukrajině? Stále platí, že je ten postup pomalejší, než by si Kreml
asi přál?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak vzhledem k tomu, že ty původní plány směřovaly k bleskovému uchváceni Kyjeva, tak se domnívám, že ten postup probíhá
skutečně pomaleji, nicméně Rusové mají kam eskalovat a to čeho jsme svědky v posledních zejména v třech dnech je skutečně
masivní eskalace, masivní eskalace v podobě ne rozšiřování zóny ozbrojeného konfliktu, nikoliv nasazování nějakých nových
zbraňových systémů, ale eskalace v podobě rozrušování limitů na použití síly, tzn. jsme svědky stále častějšího nasazení síly v
rozporu s pravidly a zákony vedení války. Dokladem toho jsou ty útoky jednak, které mají nerozlišující povahu, tzn. které
narušují mezi celými a vojenské cíly a jednak ty útoky směřující na čistě civilní cíle, civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice,
školy a další civilní objekty.

Vladimír KROC, moderátor 
Moskva slíbila vytvoření koridorů pro odchod obyvatel z obklíčených ukrajinských měst. Zprávy z Ukrajiny ale vypovídají o tom,
že ruská armáda příměří kolem těchto měst nedodržuje. Dnes odpoledne například agentura Union uvedla, že při ruském
náletu na Mariupol byla zasažena dětská nemocnice a porodnice. Myslí Moskva s koridorem nebo koridory a klidem zbraní
kolem nich vážně?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já samozřejmě do hlavy ruskému velení ani politickému vedení nevidím, ale ty praktické kroky, které už jsem zmínil v odpovědi
na vaši předchozí otázku dávají tušit, že je to, že ta ruská ujištění moc velkou váhu nemají a praxe svědčí spíše o opaku.

Vladimír KROC, moderátor 
Dobře, zeptám se tedy jinak, jestli jde o úmysl, anebo spíš je důvodem, řekněme, nepořádek uvnitř armády, který tam panuje?
To si myslí vojenský analytik Jiří Vojáček.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak i kdyby šlo o úmysl, nebo i kdyby šlo o nepořádek, pořád je to válečný zločin, to si myslím, že je potřeba říci na prvním
místě. Prostě patří mezi základní elementární zásady vedení války, že jakýkoliv útok musí být přiměřený a že musí rozlišovat
mezi vojenskými a civilními cíli, to se tady v těchto případech neděje. A těch případů je už tolik, že skutečně je možno uvažovat
o určitém vzorci chování, nikoliv o pouhém šlendriánu.

Vladimír KROC, moderátor 
Nahlodaly operace ruské armády, při kterých útočí na obydlená území odhodlání Ukrajinců odolat ruské invazi? Podle agentury
Reuters už během obléhání Mariupolu zemřelo asi 1100 civilistů.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
To samozřejmě uvidíme, je to v každém případě enormní psychická zátěž. Tyto útoky mají samozřejmě v sobě tu
psychologickou komponentu, tzn. cílí na podlomení morálky a podlomení vůle Ukrajinců k odporu.
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Vladimír KROC, moderátor 
Jak zásadní jsou pro Ukrajinu dodávky zbraní a munice ze Západu? Dnes například Velká Británie oznámila, že plánuje další
dodávku protitankových střel a chystá i dodávku protileteckých zbraní.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Vzhledem k tomu, že západní státy jasně deklarovali, že do konfliktu proti Rusku samy dobrovolně nepůjdou leda, že by byly
napadeny, tak ty dodávky zbraní jsou důležitou součástí posilování obranných schopností Ukrajiny, jsou důležitou součástí
posilování odstrašení v podobě odepření. Tzn. tady hovoříme o odepření toho, aby Rusko bylo schopno hladce vytvořit nějaký
nový stav na místě a samozřejmě klíčová role Západu připadá na povolování nových a nových sankcí na Rusko, které mají za
cíl v Rusku tu agresi, toto nežádoucí chování maximálně prodražit tak, aby se mu nevyplatilo i v tom případě, že by se Ukrajinu
nepodařilo uchránit.

Vladimír KROC, moderátor 
Jakým signálem je, že Rusko je ochotno s Ukrajinou jednat, souhlasil se zítřejší schůzku na vysoké diplomatické úrovni v
turecké Antalyi a mají se tam setkat tedy ministři zahraničí obou zemí?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Myslím si, že ze samotného faktu jednání nelze dovozovat nic lepšího, protože víme o tom, že jednak to jednání, které bylo
avizováno, je doprovázeno těmi probíhající útoky o kterých se bavíme a jednak Rusko už dalo najevo, že ta jeho pozice má
podobu ultimát, v podobě toho, že by Ukrajina měla rezignovat jednak na svoji suverenitu v podobě možnosti a schopnosti
navazovat zahraničně politické vztahy ve směru k Západu a jednak Moskva žádá, aby Ukrajina legalizovala ten protiprávní stav,
který Rusko v důsledku předchozí agresí vytvořilo na území Ukrajiny, tzn. odtržení části ukrajinského území a jeho okupace,
případně anexe ze strany Ruska.

Vladimír KROC, moderátor 
Co se tedy podle vás od toho zítřejšího setkání ministrů zahraničí Ukrajiny a Ruska očekávat, jestli se to dá říct velmi ve
zkratce?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já bych od toho neočekával nic na to, aby Rusko bylo připraveno konstruktivně jednat by muselo prohrávat, zatím Rusko
vyloženě na té frontě, na bojišti neprohrává, proto neočekávám, že by Rusko bylo připraveno na nějaké konstruktivní jednání,
které by mohlo směřovat k ukončení bojů a následně urovnání konfliktu a vůbec širšího spektra otázek, které se na ten konflikt
vážou.

Vladimír KROC, moderátor 
Dobře. Myslí si politolog Jan Šír. já vám děkuji za rozhovor, na shledanou.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuju za zavolání.

Vladimír KROC, moderátor 
Tolik publicistika a Vladimír Kroc.

14. den ruské vojenské agrese na Ukrajině
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.03.2022 22:10 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 34 666 970,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině pokračuje už čtrnáctým dnem. Ruská armáda téměř nepostupuje a podle Ukrajinců ztratila už přes 12 000
vojáků.

Martin POUVA, moderátor 
Rusové pokračují v ostřelování civilních cílů a lidé se pokouší evakuovat humanitárními koridory. Ruští vojáci ale údajně stále
nedodržují slíbený klid zbraní.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Mezi Ruskem a Ukrajinou mají pokračovat jednání. Už zítra se mají v Turecku sejít vůbec poprvé od začátku invaze ministři
zahraničí obou zemí.

Martin POUVA, moderátor 
Před několika desítkami minut přišla tragická zpráva a děsivé záběry z ukrajinského města Mariupol. Ruský nálet tam zasáhl
porodnici a dětskou nemocnici.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Podle ukrajinského prezidenta Zelenského jsou v troskách děti a zemřelo mnoho žen. Ruský útok označil za naprosté zvěrstvo.

Martin POUVA, moderátor 
Během dnešního bombardování zemřelo po celé Ukrajině mnoho lidí. 10 jich nepřežilo ve městě Severodoněck na východě
země.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Ruští vojáci už plně převzali kontrolu nad západoruskou jadernou elektrárnou. Další obsazená elektrárna Černobyl, ve které je
už řadu dní uvězněna asi stovka zaměstnanců, je bez proudu.
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Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Severodoněck, Malin, Černihiv nebo Žitomir. Města, která v noci na dnešek znovu prožívala noční můru. Další ruské
ostřelování nepřežily desítky civilistů.

Valentyna, obyvatelka Ukrajiny 
Explodovala tady raketa. Ihned tedy vzplanul požár. Pane Bože, pomoz nám! Nic od nikoho nechceme, jen nás nech důstojně
žít.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Město Černihiv hlásí od začátku ruské invaze celkem 60 mrtvých a 4 stovky zraněných. Asi 2/3 města zůstaly bez elektřiny a
vody. Ruští vojáci měli v oblasti Mykolajiva zastřelit 3 učitele ve voze označeném červeným křížem, kteří byli na cestě do
sirotčince. Ruská armáda má údajně také na svědomí zničení už asi 60 nemocnic. Ze silného ostřelování se stále
vzpamatovávají obyvatelé města Sumy, kde při ruském náletu včera zemřelo minimálně 22 lidí, včetně tří dětí. Situace se
vyostřuje i v jaderných elektrárnách. Nad tou v Záporoží Rusové převzali plnou kontrolu. Odstavená jaderná elektrárna v
Černobylu, kterou má Rusko také v moci, je bez proudu. Podle úřadů se ale nejedná o kritický bezpečnostní problém. V
budově je už zhruba 12 dní uvězněná asi stovka zaměstnanců. Ruská armáda ale eviduje značné ztráty. Stále více naráží na
tvrdý odpor Ukrajinců.

ukrajinský voják 
Máme dostatek vojáků i zbraní, takže žádný tank neprojede. Těšíme se na ně. Máme chuť bojovat.

Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Naše obrana za poslední 2 týdny ukázala, že se nevzdáme, protože tohle je náš domov, jsou tu naše rodiny, naše děti. Budeme
bojovat, dokud nezískáme naši zemi zpátky. Ruští vojáci, stále máte čas vrátit se domů a zachránit si životy. Na pomoc Ukrajině
už přijely stovky dobrovolníků ze zahraničí. Cizinecká legie hlásí své první úspěchy. Polským vojákům se údajně podařilo
rozstřílet ruský konvoj. Hana Jelínková, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Z Ukrajiny utíkají před válkou každý den desetitisíce lidí.

Martin POUVA, moderátor 
A k jejich evakuaci jsou určené tzv. humanitární koridory, ve kterých je vyhlášený klid zbraní. Podrobnosti nám řekne kolegyně
Anežka Pichrtová. Anežko, tak kde přesně ty koridory jsou?

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Pojďme se na ně teď podívat na naší mapě. Jak si můžete všimnout, tak žádná z těch tras nevede k západní
hranici Ukrajiny. Právě naopak, když už k té hranici vede, tak je to právě k té hranici s Ruskem. Omezené trasy ale není to
jediné, co komplikuje evakuaci obyvatel. Je to právě i fakt, že ruská armáda nepřestává s ostřelováním. Informace se v tomhle
případě liší, protože zatímco Rusko otevírá koridory nové a slibuje klid zbraní, tak z Ukrajiny chodí zprávy o ostřelování, jako
například z dnešního rána ze severu od Kyjeva. Tam přišla zpráva o ostřelování nevinných civilistů. Klid ale není ani u
Mariupolu. Odtamtud se snaží už několik dní uprchnout stovky lidí. Z městečka Sumy na severu země potom vede koridor do
Poltavy. To asi jedno z mála míst, kde by měl být prozatím relativní klid. Stovky lidí ale prchají i od Irpině, který je na západ od
Kyjeva. I odtamtud ale chodí zprávy o tom, že ruská armáda ostřeluje nevinné civilisty. Pojďte se na to teď podívat v následující
reportáži.

Serhij STOCKYJ, ukrajinský uprchlík 
Ty moje sluníčko, malinké. Neplakej...

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Maličká, teprve dvouletá Anna. Zažila hrůzy, které by neměly potkat žádné dítě na světě. Při útěku před válkou jí ruští vojáci
postřelili do obličeje. Její maminku zavraždili.

Serhij STOCKYJ, ukrajinský uprchlík 
Začali na nás střílet. Pak přišla obrovská bolest.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
S tatínkem Serhim, kterého ruská armáda taky postřelila, už je Anna skoro týden v nemocnici v Kyjevě. Naštěstí mimo ohrožení
života. Serhij se potýká s obrovským pocitem viny, že nedokázal zachránit i svoji manželku Olenu.

Serhij STOCKYJ, ukrajinský uprchlík 
Milovala jablka a vždycky mě následovala a podporovala.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Anna ze svého otce nespouští oči ani na minutu, jako by tušila, že to je jediný člověk, který jí zbyl.

Serhij STOCKYJ, ukrajinský uprchlík 
Mám důvod žít dál, musím se co nejrychleji uzdravit. Mám malou dceru a musím ji chránit.

ukrajinský voják 
Běž, já tě prosím... Jsi tady? Ano, jsem...

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Stejné utrpení jako Serhij prožívá i Ludmila. I ona se snažila uprchnout z městečka nedaleko Kyjeva se svým manželem. Ruští
vojáci zasáhli jejich auto. Její muž to nepřežil.
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Ljudmila, uprchlice z Ukrajiny 
Byli jsme v našem autě a oni na nás začali střílet.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Pokusy o evakuaci obyvatel z válkou zasažených měst selhávají. Humanitární koridory jsou nefunkční. Rusové porušují klid
zbraní a pálí na civilní obyvatelstvo. Symbolem zkázy se v posledních dnech stalo město Irpiň severozápadně od Kyjeva. I tady
Rusové střílí po civilistech.

uprchlík z Irpině 
Jednu ženu, její dítě a vojáka. Pohřbili jsme je v parku, kde si ještě před dvěma týdny hrály děti.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Z Irpině, ale i dalších měst nedaleko Kyjeva se snaží dostat pryč stovky lidí denně. Ukrajinští vojáci i dobrovolníci pomáhají
nemohoucím i zraněným lidem. Někteří musejí svůj domov opustit na nosítkách. Lidé prchají s poloprázdnými igelitovými
taškami. Kočárky nebo kola nechávají často stát u silnice a s dětmi utíkají v náručí. Martina Nášelová, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
A ve vysílání teď vítáme ministra vnitra Víta Rakušana.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Pane ministře, pojďme se teď podívat na situaci u nás v České republice, protože ten příliv uprchlíků je obrovský
a často chtějí místo do krajských měst do Prahy, kde jsou ale už ty kapacity pro uprchlíky vyčerpané. Jak se dá tento problém
řešit?

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Dobrý večer. My se snažíme ten problém řešit za prvé tím, že některé vlaky, které vyráží směrem ze Slovenska, nekončí ani v
Praze a už během cesty vysvětlujeme lidem z Ukrajiny, že je pro ně mnohem výhodnější jet do Plzně, do Pardubic, kde je čekací
doba v řádu minut nebo maximálně jednotek hodin, nikoliv 10, 12, 13, 14, jako je to v Praze. Za druhé těm, kteří čekají před tím
Kongresovým centrem nabízíme odvoz do těch jiných krajských center. Mnozí to přijímají, potom se samozřejmě mohou vrátit
do Prahy. Jsme schopni je tam dovézt. Zatím to funguje na té bázi dobrovolnosti. Uvidíme, jaké to bude v těch dalších vlnách.

Martin POUVA, moderátor 
Pane ministře, jestli jsem to pochopil dobře, tak část těch Ukrajinců, která už je v hlavním městě a ta registrační místa nestačí,
kdo dohlédne na ten jejich přesun, aby se nestalo, že by třeba zůstali bez pomoci někde na ulici?

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Bez pomoci rozhodně nezůstanou. Jsou tam přítomni hasiči, kteří jsou zodpovědni právě i za ten krizový transport. Mají tam
připraveny autobusy a nabízejí ta konkrétní místa Krajských center pomoci Ukrajině, která právě mají menší vytíženost a kde
mohou těm lidem garantovat, že je vlastně v rámci průběhu minut se mohou registrovat. A hlavně dnes vláda přijala opatření,
že ta registrace nemusí proběhnout do tří dnů po příjezdu, ale mají na to celých 30 dnů, takže maminky s dětmi si mohou jít
odpočinout, pokud mají sjednané ubytování, a přijít v klidu až v nějakou dobu, která nebude tak vytížená.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Když jsme u té vlády, tak vláda dnes schválila návrh, že uprchlíci z Ukrajiny s platným vízem za účelem strpění budou moci v
Česku pracovat bez pracovního povolení. Jakým způsobem se tedy budou začleňovat do toho pracovního systému?

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
My bychom samozřejmě byli rádi a spolupracujeme s různými průmyslovými svazy, kdyby tady byli konkrétní nabídky českých
firem, aby ti lidé nebyli vystaveni jenom tomu, že by museli procházet nějakými agenturami, které se z toho často snaží těžit ve
vlastním zájmu, tedy opravdu mají potom volný přístup na trh, budou jim pomáhat určitě sociální pracovníci. Určitě se mohou
pro radu obrátit na neziskový sektor, ale samozřejmě pokud mají skrze své známé sjednanou nějakou možnost zajištění
pracovního místa, mají prostě a jednoduše volný přístup na náš pracovní trh. Jenom upozorňuji, 80 % všech příchozích z
dospělé populace jsou ženy a 55 % ze všech, kteří přicházejí, jsou děti. Jsou to skutečně váleční uprchlíci.

Martin POUVA, moderátor 
Pane ministře, já na to trošku navážu. Budete chtít, aby se slevilo například z nároků na ty jazykové dovednosti, aby třeba ti
uprchlíci, zvláště pokud jsou to, jak říkáte ženy, mohli pracovat třeba i ve státní sféře, například v nemocnicích, kde jsou ti lidé
potřeba?

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Umíme si představit, že k tomu dojde. Máme 13 dnů po začátku války. Samozřejmě některé detaily se stále ještě rozlišují.
Mimochodem ten počet u nás registrovaných ukazuje i v rámci toho středoevropského prostoru, že ten náš systém pomoci
skutečně funguje. Budeme to řešit, máme zájem, aby se ti lidé začali sami živit, nebyli odkázáni pouze na nějakou sociální
pomoc, ale začali být ekonomicky aktivní. To je výhodné pro nás pro všechny.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Pane ministře, děkujeme za váš čas a přejeme vám, pokud možno, klidný večer.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Díky. Hezký večer.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Polsko je připravené poskytnout Ukrajině všechny svoje stíhačky MiG 29, o které opakovaně žádá ukrajinský prezident
Zelenskyj. Polsko, které by stroje poskytlo rychle a bezplatně, se proto obrátilo na Spojené státy, které mají sloužit jako
prostředník. USA ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich ohrožuje celou Severoatlantickou alianci.
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Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Máme válku, nemáme čas na všechny tyto signály. To není ping-pong. Tohle je o lidských životech. Prosíme ještě jednou,
vyřešte to rychleji, nepřesouvejte odpovědnost. Pošlete nám ta letadla.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, redaktorka 
Polsko disponuje celkem 28 stíhačkami sovětské výroby MiG 29 a je připraveno je všechny poskytnout Ukrajině. Chce se ale
vyhnout obvinění Ruska, že se aktivně účastní války. Poláci se proto obrátili na Spojené státy a chtějí stíhačky poslat na
americkou leteckou základnu v Německu, odkud by je měla dostat ukrajinská armáda.

Mateusz MORAWIECKI, premiér Polska 
Zdůrazňujeme, že Polsko se této války neúčastní, stejně jako celé NATO, proto musí být jakékoliv rozhodnutí o dodání
útočných zbraní přijato jednomyslně celou Aliancí.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, redaktorka 
Spojené státy ale návrh odmítly. Podle amerického Ministerstva obrany totiž tento plán vyvolává vážné obavy v celé alianci
NATO. Rusko už dříve varovalo, že by podporu ukrajinských vzdušných sil třetí stranou považovalo za její zapojení do konfliktu.

John KIRBY, mluvčí Pentagonu 
Budeme pokračovat v konzultacích s Polskem a našimi dalšími spojenci v NATO o této otázce a obtížných logistických výzvách,
které představuje, ale nevěříme, že polský návrh je udržitelný.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, redaktorka 
Polsko chce svou rychlou nabídkou donutit USA i k tomu, aby Varšavě dodali své stroje, kterými můžou ochránit polské území.

Zbigniew RAU, polský ministr zahraničí 
Polsko žádá Spojené státy americké, aby mu poskytly použitá letadla s podobnými operačními schopnostmi. Polsko je
připraveno okamžitě určit podmínky nákupu těchto strojů.

Jen PSAKIOVÁ, mluvčí Bílého domu 
My se nesnažíme bránit Polsku, oni jsou suverénní země a dělají vlastní rozhodnutí, ale není to jen tak přesouvat letadla.
Převážet těžkou techniku a letadla trvá obvykle roky.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, redaktorka 
Polská vláda zároveň požádala další země NATO, aby podnikly podobné kroky. Stejné stíhačky má ve výzbroji ještě Slovensko
a Bulharsko. Kristýna Bezděková, televize Nova.

redaktorka 
Živé vysílání TN Live můžete sledovat nejen na webu TN.cz, ale nově i na videoportálu Voyo. Aktuální informace, rozhovory s
odborníky, záběry přímo z místa dění. Stačí zmáčknout červené tlačítko anebo mít rovnou nainstalovanou aplikaci Voyo na vaší
televizi. Právě tam na vás čeká živé vysílání TN Live. Vysílání plné těch nejaktuálnějších zpráv, které ovlivňují naše životy.

Martin POUVA, moderátor 
Ministři zahraničí Ukrajiny a Ruska se zítra sejdou v Turecku. Půjde tak o jednání na zatím nejvyšší úrovni od začátku ruské
invaze.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Ukrajiny ale také tlačí na společné jednání ruského prezidenta Putina s jeho ukrajinským protějškem Zelenským.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Zástupci dvou znepřátelených stran se přesně 2 týdny po začátku války sejdou na neutrálním území v Antalyi na jihu Turecka.
To sdílí mořskou hranici i s Ruskem, i s Ukrajinou a s oběma státy má velmi dobré vztahy. Už minulý týden Turci nabídli, že
jednání těchto dvou států zprostředkují. Setkání obou ministrů zahraničí se zúčastní i jejich turecký protějšek, a to na žádost
Lavrova i Kuleby. Přesná témata jednání nechce ani jedna strana odkrýt. Ukrajinský ministr ale předem oznámil, že na jednání
jede jen proto, že by skutečně mohl mít nějaký význam.

Dmytro KULEBA, ukrajinský ministr zahraničí 
V tuto chvíli je setkání plánováno na 10. března. Uvidíme, jestli ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přijede do Antalye, pak
tam poletím taky. Sedneme si a popovídáme si.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Ukrajinský prezident Zelenskyj chce jednat přímo s ruským prezidentem Putinem. Podle Zelenského je země ochotná udělat
ústupky, jako třeba vzdát snah o připojení k NATO a vyjednávat. Ukrajina ale rozhodně nekapituluje.

Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Tahle válka musí skončit. Musíme si sednout k vyjednávacímu stolu, upřímně a v zájmu lidu, a ne v zájmu zastaralých
válečných ambicí.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Vladimir Putin ale zatím o takové jednání nestojí. Zelenského bere jako komika a ne jako rovnocenného partnera pro diskuzi.
Po konci Angely Merkelové prý už Putin nemá v Evropě žádného politika, kterého by bral vážně.

Michail ZYGAR, ruský novinář 
Západ je podle Putina v nejslabší pozici za dlouhou dobu. Sebe a Rusko vidí naopak ve velmi silné pozici. Současné západní
lídry a země považuje za stejně slabé, jako bylo Rusko v devadesátých letech. A teď je na řadě on, aby posouval hranici na
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Západ a kompenzoval ztráty.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Podle ruského ministerstva zahraničí chce Rusko v jednáních pokračovat. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí uvedla, že si
ukrajinskou vládu svrhnout nepřejí. Anežka Pichrtová, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
A ve vysílání vítáme vojenského analytika Jiřího Vojáčka.

Martin POUVA, moderátor 
Dobrý večer, pane Vojáčku. Co můžeme podle vás očekávat od toho zítřejšího jednání ministrů zahraničí Ruska a Ukrajiny v
Turecku? Je možné, že nastane nějaký posun?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já se obávám, že posun nenastane. Rusko se teď nachází v situaci, kdy ruská vojska,
jednoduše řečeno, nevítězí a Vladimir Putin, respektive jeho generalita se snaží z toho konfliktu vyvázat nějakým rozumným
způsobem, kterým alespoň navenek nechá nějaké zbytky sebeúcty. Situaci na Ukrajině velmi detailně monitoruje Čína a Rusko
si pod tímto monitoringem nemůže dovolit udělat nějaké větší ústupky. Proto si myslím, že Rusové se pokusí ještě o minimálně
jednu velkou ofenzívu a pak teprve začnou ustupovat.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Pane Vojáčku, před chvílí jsme slyšeli a viděli šokující záběry z útoku na dětskou nemocnici a porodnici v ukrajinském
Mariupolu. Může tento útok, který evidentně mířil na civilní obyvatele a prezident Zelenskyj ho označil za zvěrstvo, ta
vyjednávání nějak ovlivnit?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Já bych doufal, že ano pozitivním směrem, ale obávám se, že ke stejným útokům dochází už několik dnů a Západ na ně
nereaguje. Myslím si, že pokud Rusko bude s Ukrajinou jednat, pokud se dostane do situace, kdyby muselo s Ukrajinou jednat,
jak to bude pouze pod tlakem Západu a ten bohužel přesto, co Rusové na Ukrajině zatím dělají, přestože ten konflikt vlastně
prochází v posledních dnech tzv. čečenskou cestou, tak Západ nevypadá, že by se chtěl Ukrajiny nějak významněji zastat
zatím.

Martin POUVA, moderátor 
Ukrajinský prezident Zelenskyj opakovaně žádá o letadla, díky kterým by mohl získat kontrolu nad vzdušným prostorem.
Existuje podle vás nějaký způsob, jak by mu je mohlo NATO poskytnout, aniž by Rusku dalo záminku k zatažení dalších zemí do
konfliktu?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ano, takový způsob rozhodně existuje. Já si myslím, že v horizontu několika jednotek dnů i bude realizován, a to ta letadla
jednoduchým způsobem rozebrat a poslat je po zemi, tzn. naložit je na vagony a poslat je nikoliv letecky, což by Rusové mohli
velice jednoduše zjistit, ale pozemní cestou, vlakem. Potom na letišti ve Lvově na letecké základně by mohli poměrně rychle, to
je věc na jeden den, smontovat a poslat do boje. Druhá věc je, že jakékoliv úpravy, které by Poláci, Slováci nebo Bulhaři na
těch svých letadlech udělali, ať už by odmontovali jakékoliv západní zařízení, tak při případném sestřelením detailním
prozkoumání těchto letounů by ruští specialisté poznali, že jde o právě tyto letouny, které létaly v NATO.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Pane Vojáčku, děkujeme, že jste byl hostem Televizních novin a přejeme dobrý večer.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Děkuji.

Martin POUVA, moderátor 
Ruští oligarchové by mohli přijít o své zlaté pasy, které jim usnadňovaly cestování nejen po Evropě. Země je vydávají bohatým
občanům cizích států, kteří na jejich území utrácí vysoké částky a právě zrušení zlatých pasů dnes projednával Evropský
parlament.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Občanství za dostatečně velký finanční obnos, který lidé z třetích zemí utratí. Takový je princip tzv. zlatých pasů, a právě tomu
chtějí europoslanci dát červenou.

Mikuláš PEKSA, poslanec Evropského parlamentu /Piráti/ 
Ono těch států může být více, ale v principu nejčastěji se ten problém zmiňoval s Maltou, že například jaksi prodávala takhle
možnost vstoupit do Evropské unie bohatým Rusům.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Pokud někdo získá občanství v jednom unijním státu, může čerpat výhody i v dalších členských zemích a volně se po nich
pohybovat. Problémem je prý často i to, že není znám zdroj peněz.

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /za ANO/ 
Jestli jsou to peníze, které nejsou spjaté s korupcí, jestli se nejedná o praní špinavých peněz, a já bych byla ráda, aby tohle
bylo součástí našich sankcí vůči Rusku.

Alexandr VONDRA, poslanec Evropského parlamentu /ODS/ 
Ne, prostě teď jsou sankce, takže konec i těch zlatých pasů.
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Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Debatu o zlatých pasech rozproudilo hlavně rozhodnutí Bulharska z minulého týdne, které udělilo občanství několika ruským
bankéřům. Evropský parlament ale nemůže vydávání takových pasů na přímo zakázat. Vydal proto jen politické stanovisko.
Konat teď musí Evropská komise. Ta se stejně jako parlament intenzivně zabývá situací na Ukrajině, přesněji hlavně tím, zda
se Evropa obejde bez ruského plynu. Podle předsedkyně Ursuly von Der Leyenové nakoupila Evropská unie dostatečné
množství zkapalněného plynu na to, aby bez problémů přežila zimu ze Štrasburku. Háta Sassmannová, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Soukromé tryskáče a jachty o velikosti fotbalových hřišť. To jsou jen střípky ze života ruských oligarchů, kteří se léta pohybují
kolem prezidenta Putina.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Jejich jmění majetky se odhadují na stovky miliard korun. Kvůli protiruským sankcím teď někteří z nich o majetek přicházejí.

oznámení 
Ališer Usmanov.

Rebecca DIATILOVÁ, moderátorka 
Oblíbenec Putina s majetkem více než 400 miliard korun se řadí ke stovce nejbohatších lidí světa. Je většinovým vlastníkem
druhého největšího mobilního operátora Ruska Megafonu. Minulý týden mu zabavili téměř 14miliardovou největší jachtu světa
Dilbar, kterou nestačil odvést z Německa. Stále mu ale patří soukromý tryskáč za 5 miliard.

oznámení 
Jevgenij Prigožin.

Rebecca DIATILOVÁ, moderátorka 
Prigožin přezdívaný Putinův šéfkuchař si v mládí odseděl 9 let ve vězení za loupež. Prodával hot dogy a později otevřel luxusní
restauraci. Seznámil se tam i s prezidentem Putinem a díky výhodným zakázkám získal majetek v hodnotě 23 miliard korun. V
roce 2019 ho FBI zařadila na seznam nejhledanějších zločinců kvůli zásahům do prezidentských voleb USA.

oznámení 
Alexej Mordašov.

Rebecca DIATILOVÁ, moderátorka 
Nejbohatší muž Ruska. Svých 500 miliard vydělal zejména v hutnictví. Na italské Sardinii mu zabavili 65 metrovou dlouhou
jachtu Lady Anne za 2 miliardy korun. Podle amerického senátora Bernieho Sanderse kotví další z jeho lodí, 11miliardová
North, už 10 na Seychelách. A přestože poloha ruských miliardářů není známá, dala by se teoreticky odvodit právě od míst, kde
kotví jejich miliardové jachty nebo přistávají soukromá letadla.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Spousta z nich přistávala v Izraeli, kde oni budou schovaní někde v místech, kde sankce plně na ně nedosahují. Karibik,
Bahamy. Tohle jsou všechno destinace, které připadají do úvahy.

Rebecca DIATILOVÁ, moderátorka 
V Toskánsku zabavili vilu za 70 000 000 Kč ruskému podnikateli Olegu Savčenkovi. Pod tlakem je také majitel fotbalové
Chelsea Roman Abramovič. Jeho jachta Solaris podle posledních informací včera opustila Barcelonu. Slavný fotbalový klub se
minulý týden navíc rozhodl prodat a výtěžek chce prý věnovat na podporu Ukrajiny. Rebecca Diatilová, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Z ruských oligarchů je Putinovi pravděpodobně nejblíž miliardář Jurij Kovalčuk. Vlastní banky, pojišťovny, média i sociální sítě a
přezdívá se mu Putinův bankéř. Podle odborníků je možná jediným člověkem, se kterým Putin řeší své úvahy o historii a
budoucnosti ruského impéria.

Patrik BALCAR, redaktor 
Podle Forbesu patří Kovalčuk mezi 100 nejbohatších Rusů a 1000 nejbohatších lidí na světě. Hodnota jeho jmění činí asi 35
miliard korun. Oligarcha je blízkým přítelem Vladimira Putina a podle některých odborníků patří mezi nejmocnější muže v
Rusku.

Michail ZYGAR, ruský novinář 
Myslím, že druhým nejdůležitějším člověkem v Rusku je Jurij Kovalčuk. To je muž, který nemá žádnou oficiální pozici, není
členem vlády. Je jen Putinův blízký kamarád a ruský oligarcha.

Patrik BALCAR, redaktor 
Sedmdesátiletý Kovalčuk pochází stejně jako Putin z Petrohradu. Tam se v devadesátých letech seznámili. Tou dobou byl Putin
viceprimátorem města.

Michail CHODORKOVSKIJ, ruský podnikatel 
Je jen několik lidí, kterým Vladimir Putin naslouchá a mezi nimi jsou určitě bratři Kovalčukovi, tedy přinejmenším Jurij.

Patrik BALCAR, redaktor 
Kovalčuk vlastní mimo jiné média nebo sociální sítě. Má důležitý podíl v jedné z největších ruských pojišťoven SOGAZ nebo
operátorovi Tele2. Patří mu i banky.

Michail CHODORKOVSKIJ, ruský podnikatel 
Vlastní banku Rossija a téměř všechna ruská média. Je zároveň člověkem, který vybírá členy vlády, má obrovský vliv a je
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šedou eminencí za politickými loutkami. Je možná jediným, s kým Putin řeší své paranoie, úvahy o historii, své teorie o ruském
impériu a jeho obnově.

Patrik BALCAR, redaktor 
Údajně má na starosti i soukromé záležitosti prezidenta a je formálním majitelem Putinovi luxusní dačy na břehu Valdajského
jezera, na kterou minulý rok upozornil fond boje s korupcí uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného. Kovalčuk je od
roku 2014 na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států. Sankce se v dalších letech ještě zpřísňovaly. I kvůli tomu
se hodnota jeho majetku často propadá. Patrik Balcar, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
A ve vysílání teď vítáme ekonomku Danuši Nerudovou.

Martin POUVA, moderátor 
Dobrý večer, paní profesorko. Často se mluví o tom, že to nejsou běžní Rusové, kdo mohou svými protesty uvnitř Ruska
usměrnit Putina, ale že by to museli být právě oligarchové, tedy vlivní lidé. Myslíte si, že svět udělal dost pro to, aby jim
znepříjemnil život a destabilizoval tak Putinův režim? Jsou v tomto ohledu sankce podle vás efektivní?

Danuše NERUDOVÁ, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně 
V tuto chvíli je potřeba říct, že ten americký a evropský sankční seznam zasahuje skutečně skoro 4 stovky ruských oligarchů.
Evropská komise uvažuje o tom, že ten sankční seznam ještě dále rozšíří asi o dalších 120 jmen. V tuto chvíli Evropa i jiné státy
překračují Rubikon. Švýcarsko zavedlo taktéž sankce na oligarchy. Dokonce i Monako, které je známé tím, že poskytuje velkou
anonymitu, tak i Monako zavedlo tyto sankce. Je potřeba ale říct, že sankce se netýkají třeba pravé ruky Vladimíra Putina
Olega Děripasky a dalších. A netýkají se jich ve Spojeném království, které se v tuto chvíli stává takovou trochu oázou pro
ruské oligarchy, kteří utíkají z Evropy ze Švýcarska a z Monaka, protože Spojené království v tuto chvílí odmítlo, Boris Johnson
odmítá rozšířit ten seznam oligarchů a ty sankce, které Spojené království uplatňuje na oligarchy, fakt opravdu ten seznam je
velmi úzký.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Řekněte nám tedy, jak to vnímáte z pohledu té Evropské unie, protože řada států jde jasně proti Putinovi, ale pak je tu třeba
Maďarsko, které už je takové mírnější, no a v neposlední řadě Německo, které je možná nejvíc závislé na Rusku kvůli plynu, a
proto je hodně zdrženlivé.

Danuše NERUDOVÁ, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně 
My jsme Evropská unie a já jsem velmi ráda, že vláda Petra Fialy postupuje naprosto rozhodným způsobem, je proaktivní a jde
v Evropské unii příkladem. Evropa musí být jednotná. Evropské státy jasně musí odsoudit útoky na porodnice, nemocnice,
zabíjení civilistů a na konci dne si i tyto dva státy budou muset vybrat, jestli stojí na straně zločince, válečného zločince, nebo
jestli stojí na straně Ukrajiny, která čelí naprosto bezprecedentní agresi. Protože to, jak v tuto chvíli bude Evropa jednotná, jak
budeme stateční a odvážní, tak to velmi významně ovlivní naši budoucnost, a to, jestli v té budoucnosti my budeme svobodní.

Martin POUVA, moderátor 
Paní profesorko, děkujeme za to, že jste byla hostem Televizních novin a přejeme hezký večer.

Danuše NERUDOVÁ, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně 
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Martin POUVA, moderátor 
Ukrajinu už kvůli válce opustily více než 2 miliony lidí. Většinou jde o ženy a děti.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Do Lvova, který se stal centrem uprchlíků, přichází ještě celé rodiny. Dál na západ pak ale pokračují právě jen ženy a děti. Muži
se vrací zpět, aby mohli bojovat.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Poslední slova a objetí. Pak už matky s dětmi i otcové vyráží každý jiným směrem. Muže mladší 60 let za hranice nepustí.

Inna, ukrajinská uprchlice 
Cítím jenom bolest a lítost. Bojíme se o své rodiče, děti, o své muže, kteří zůstávají na Ukrajině. Nevíme, jestli je ještě někdy
uvidíme.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Inna míří s dvouletou dcerou do Polska. Druhé dítě se jí má narodit už za pár měsíců. Její manžel Dimitrov se jako velká část
mužů odsud ze Lvova vrací domů do oblastí, kde už se bojuje. V jeho případě na předměstí Kyjeva.

Dmytro, Ukrajinec 
Mám tam matku, otce, babičku, dědu a strýce. Všechny moje příbuzné.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Podobný osud má ve Lvově mnoho rodin.

Oleg, Ukrajinec 
Cítím se hrozně, když je mám takhle poslat do Polska. Musím se vrátí zpátky do Charkova, mám tam příbuzné a přátele.

Dmytro, Ukrajinec 
Posílám rodinu do Polska, velmi se o ně bojím. Mám dvouletou dceru.
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Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Dmytro doufá, že jeho žena s dvouletou dcerou se budou moci brzy vrátit, a tak zatím zůstává ve Lvově. Mnoho mužů ale přímo
ze Lvova míří vstříc frontě ve vojenské uniformě.

Eugene, Ukrajinec 
Půjdu buď k domobraně, nebo k ozbrojeným složkám.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Jeho žena se proto bojí, že ho dnes tady na nádraží vidí naposledy.

Julia , Ukrajinka 
Asi bych měla menší strach, kdybych měla jen jedno dítě, ale mám dvě a jsou opravdu malé.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Někteří muži, podobně jako o tom teď uvažuje Jevhenij, se jdou zapsat do armády rovnou z nádraží. Já teď stojím kousek od
vojenské kanceláře, kam se můžou muži hlásit k armádě. Takových míst je tady ve Lvově hned několik. Kvůli utajení je ale
přísně zakázáno je točit. K armádě ale, aspoň prozatím, nemůže každý, kdo chce bojovat. Zapsat se mohou jenom ti, kteří mají
armádní zkušenosti. Lucie Hlubučková, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Do Lvova na západě Ukrajiny stále proudí desetitisíce uprchlíků. Tamní starosta kvůli přílivu běženců dokonce požádal o
pomoc mezinárodní organizace. Město podle něj prý téměř vyčerpalo své možnosti, jak zajistit lidem pomoct.

Martin POUVA, moderátor 
A situaci tam sleduje kolegyně Lucie Hlubučková. Lucie, ty už jsi na místě několikátý den, jak tam situace momentálně vypadá?

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Tak vůbec nejhorší situace zůstává na místním nádraží, které se stalo jakýmsi centrem celé té uprchlické vlny.
Běženci tam vyčkávají na to, až budou moci pokračovat v cestě dál na západ. Nutno ale dodat, že situace se tam lehce
zlepšuje. Zatímco předtím se do evakuačních autobusů nebo vlaků dostávali třeba i několik dní, teď je to už otázka i několika
hodin. Je to třeba z toho důvodu, že sem pro ně evakuační autobusy míří daleko častěji a v daleko větší míře. Situaci na
nádraží uklidnilo třeba i to, že vlaky začaly odjíždět i z dalšího lvovského nádraží před /nesrozumitelné/, i když řada uprchlíků
míří dál na západ, velká část rodin tady taky zůstává a vyčkává, jak se situace bude dál vyvíjet. Čeká, jak se situace bude dál
vyvíjet a podle místních úřadů tady ve městě aktuálně zůstává 200 000 uprchlíků. To je číslo, které odpovídá zhruba čtvrtině
běžné populace města Lvov a stále přichází další a další běženci. Všechny ubytovací kapacity ve městě jsou také beznadějně
plné. No a právě odsud uprchlíci často míří do polské Přemyšle a tam je teď moje kolegyně Petra Staňová. Petro, tak jak to
právě teď u tebe vypadá?

Petra STAŇOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. V objektu bývalého supermarketu, kde je uprchlické centrum, už se protočily tisíce lidí z Ukrajiny. Přicházejí sem
třeba jenom na chvíli, aby si odpočinuli anebo se ohřáli. Anebo jsou tady také lidé, kteří si na zem umístí spacák nebo deku a
snaží se dohnat únavu po náročné šestihodinové cestě z ukrajinsko-polských hranic. My jsme dovnitř s kamerou stejně jako
ostatní média nemohli kvůli ochraně jejich soukromí. Nicméně musíme dodat jediné: uvnitř panuje obrovský neklid, protože si
uprchlíci nejsou jistí, zda se dostanou tam, kam směřují. Největší zájem dnes byl o cesty do polských měst, především do
Krakova. Naopak do Česka zatím uprchlíci z polského města Přemyšl nemíří. Byly tady 3 autobusy a také osobní automobily.
Mířily například do Ostravy, do Brna a také do Liberce nebo do Pardubic. Čekaly na parkovišti několik hodin a nakonec
odjížděly poloprázdné. V tuhle chvíli je tady ještě otevřené občerstvení, kde si mohou uprchlíci doplnit zásoby, ať už jídla,
potravin, tedy také oblečení, hygienických potřeb nebo potřeb pro mazlíčky. Na polských hranicích Vyšné Nemecké natáčel
dnes kolega Petr Zapletal. Pojďte se podívat na jeho reportáž.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Hraniční přechod Vyšné Nemecké začátkem minulého týdne. Stovky bezradných utečenců, kteří nevěděli kudy dál. A stejné
místo dnes. Policisté, vojáci a mnoho dobrovolníků. Situaci uprchlíků na hranicích zjednodušily třeba i tyto koridory. Modrá
šipka znamená cestu k autobusům, zelená informace k ubytování. Podle některých německých médií se údajně zapojili do
převozu utečenců i ti, kteří jejich situaci zneužili. Několik mladých žen tak mělo skončit v tamních erotických podnicích.

Miroslav KREJČÍŘ, psycholog 
Odloží tu ostražitost, celkem logicky, no a pak ten, kdo je na té druhé straně barikády, má velice snadnou situaci, jako u
starých, tak u žen, tak u dětí.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Třeba ve Vyšném Nemeckém zase špatnou situaci utečenců zneužili podvodní taxikáři.

Peter ZUZA, starosta obce Vyšné Nemecké 
Bylo tu zaznamenáno, že za velké peníze chtěli odvážet lidi, ale už asi policie v tom udělala pořádek. Že do Michalovic 150
euro, to je 30 km.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Obce, kde jsou přechody, už teď střeží velké množství vojáků a policistů. Hlídky zastavují a otáčejí řidiče už kilometry před
hranicí.

osoba 
Jako kdybyste šli na Užhorod a tam řeknete, že nakládáte na křižovatkách imobilní lidi, tak oni vás pustí.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
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Ihned po překročení hranice se uprchlíků chopí dobrovolníci. Jen tak někdo se k nim nedostane.

osoba 
Transfer na Českou republiku si dáváme tam. Transfer na Košice a potom dále, děláme tu, tu. Přišla německá organizace,
která řeší dopravu do Německa.

Podmínkou pro každého z dopravců je, aby se u nás zaregistroval s ohledem na bezpečnost těch rodin, každého jednoho
prověřujeme.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Na polsko-ukrajinských přechodech jsou tyto letáky. Nabádají běžence, aby si řidiče vyfotili, napsali poznávací značku auta,
číslo dokladu. Ukrajince varují i slovenští policisté.

Agnesa KOPERNICKÁ, mluvčí Policie SR 
Přicházející upozorňují, aby dávali pozor, ke komu sednou do motorového vozidla, kam se nechávají odvézt.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Jen přes tři slovensko-ukrajinské přechody denně projde kolem 14 000 lidí. Petra Staňová a Petr Zapletal, televize Nova.

redaktorka 
Zajatý ruský velitel odhalil Putinovy plány. Mluvil i o zabíjení civilistů. Co všechno prozradil, zjistíte na webu TN.cz.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Kvůli prudce rostoucím cenám energií a paliv představila vláda tzv. ropný trojlístek. Ten má zabránit dalšímu růstu cen
pohonných hmot.

Martin POUVA, moderátor 
A právě do těch už se nebudou povinně přimíchávat biosložky. Zruší se silniční daň a vláda chce mít větší přehled o případném
umělém zvyšování marží pohonných hmot na čerpacích stanicích.

Marek BRUNA, redaktor 
Ceny za benzín i naftu každým dnem posouvají historické rekordy a podle odborníků kvůli situaci na Ukrajině nadále porostou.

Martin KOČÁREK, redaktor 
Třeba tady v Ústí nad Labem se tvoří fronty na tankování i přesto, že se ceny blíží k 50 korunám. Třeba na této benzínce stojí
46,90 Kč litr nafty.

Marek BRUNA, redaktor 
Ještě před týdnem přitom byly ceny zhruba o 4 Kč nižší. Kabinet Petra Fialy se tak rozhodl prudce rostoucím cenám bránit tzv.
ropným trojlístkem. Díky tomu už nebude povinné přimíchávání biosložek do paliv.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Naši občané i firmy už léta platí tady ty peníze za věc, jejíž ekologický dopad už je dnes sporný a asi překonaný.

Marek BRUNA, redaktor 
Podle ekonomů tento krok peněženky běžných motoristů ale příliš nespasí. Cena za naftu by mohla klesnout zhruba o 2 Kč, u
benzínu o něco méně.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Když uvážíme, že například nafta za poslední měsíc zdražila o 12 Kč na litr, tak to zlevnění bude velmi krátkodobé, malé.

Marek BRUNA, redaktor 
Ministři se dále dohodli na zrušení silniční daně u osobních a nákladních automobilů do 12 tun. To by podle nich mělo pomoci
zejména podnikatelům.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/ 
To částečně bude kompenzovat ty zvýšené výdaje například za energie nebo pohonné hmoty.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Za třetí Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo příslušným orgánům systém kontrol marží.

Marek BRUNA, redaktor 
Mluvilo se i o návrhu zastropovat ceny pohonných hmot, jako je to třeba v Maďarsku, nebo snížit DPH u těchto surovin. K tomu
sáhlo naopak Polsko. Z obojího ale nakonec sešlo. Marek Bruna a Martin Kočárek, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
V Rusku končí mnoho západních korporací. Podnikání tam už omezily nebo úplně ukončily desítky obřích společností, jako
například Google, Microsoft, Shell, největší světoví výrobci automobilů a přidala se k nim i Coca Cola a McDonalds.

Martin KOČÁREK, redaktor 
Vtipné video kolující na sociálních sítích paroduje odchod obřích korporací z Ruska. Končí tam desítky společností, které
přitom byly ještě donedávna součástí každodenního života milionů Rusů.

The Associated Press, příspěvek na Twitteru 
McDonald, Starbucks, Coca Cola, PepsiCo a General Electric prohlašují, že omezí své podnikání v Rusku. Patří mezi rostoucí
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počet korporací, které v zemi ukončily činnost na protest proti ruské invazi na Ukrajinu.

Martin KOČÁREK, redaktor 
Coca Cola a McDonald čelily velkému mezinárodnímu tlaku na stažení z trhu. Obě společnosti byly v Rusku velmi populární.
Coca Cola ukončila ruské profily na sociálních sítích. McDonalds vydal jen stručné prohlášení.

McDonald's, příspěvek na Twitteru 
Dočasně uzavřeme všechny restaurace a pozastavíme veškerý provoz v Rusku.

Martin KOČÁREK, redaktor 
O práci přijdou až miliony lidí. Pro ruskou ekonomiku to bude znamenat ztrátu miliard dolarů. Odchod firem by prý ale mohl
nahrávat ruské propagandě.

Slavomil FISCHER, psycholog, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Lidi budou bez informací a budou manipulovaní, protože je skupina lidí, která si bude myslet, že to je záměr, západní záměr,
prostý lid to zasáhne a že na to budou reagovat, přicházejí o úspory a o jistoty.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Odchod zahraničních firem znamená velkou ztrátu pracovních míst, třeba jenom společnost McDonald's zaměstnává zatím ještě
v Rusku přes 60 000 lidí. V Rusku se může ocitnout bez práce třeba až 15 milionů lidí.

Martin KOČÁREK, redaktor 
Mezi korporacemi jsou i společnosti z Česka, například Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar nebo Zásilkovna. Do Ruska se
prý nevrátí, dokud Rusko nevzdá invazi. Martin Kočárek, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Podle podnikatele Jana Dobrovského a bývalého ministra zahraničí Alexandra Vondry by měl Západ ve sporu převzít iniciativu,
a ne si nechat od Ruska diktovat podmínky.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Ve speciálním vydání pořadu Napřímo také zaznělo, že by se Západ neměl bát používat stejné zbraně jako jeho nepřítel.

Jan DOBROVSKÝ, předseda Kolegia Paměti národa, podnikatel a filantrop 
Já si myslím, že Ukrajina není cílem, že cílem jsou hranice bývalého Sovětského svazu. A jestliže dneska NATO říká "nechceme
vstoupit do konfliktu na Ukrajině, abychom nezavdali příčinu k rozpoutání třetí světové války", tak až to Vladimir Putin vyhodnotí
jako slabinu, tzn. naši obavu z toho, tak to udělá sám.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany a zahraničí /ODS/ 
Největší problém Ruska je, že nezná své hranice. A v tomhle smyslu je naprosto zásadní, abychom mu je tak trochu vytyčili my
v tomhle tom. Prostě růst bude tam, kam mu to dovolíme. Tohle je prostě poker, kde se občas musí hrát i zbraněmi, které
používá nepřítel.

Jan DOBROVSKÝ, předseda Kolegia Paměti národa, podnikatel a filantrop 
Jako kdyby nám Vladimir Putin vnucoval tu agendu a my na ni postupně reagujeme, a myslím, že vynikající by bylo, kdybychom
to dokázali otočit a kdybychom my začali vnucovat agendu Vladimiru Putinovi. Máme diktovat, nemáme se obávat toho, co nám
řekne Vladimir Putin, protože když se budeme obávat toho, co říká Vladimir Putin, tak to zabalme, odevzdejme mu klíče a
můžeme jít po svém. Oni to už tady zařídí.

redaktorka 
Celý díl speciálního vydání pořadu Napřímo s Janem Dobrovským a Alexandrem Vondrou najdete na webu TN.cz.

Martin POUVA, moderátor 
O žádném hokejistovi na světě se v posledních dnech nemluví tolik jako o Alexandru Ovečkinovi. Ruský útočník se teď zapsal
do historie, když vyrovnal počet gólů Jaromíra Jágra v NHL. Zároveň ale čelí tvrdé kritice, protože je známým podporovatelem
Vladimira Putina.

sportovní komentátor 
Ovečkin dává gól a vyrovnává Jaromíra Jágra na třetím místě mezi střelci.

Alexandr OVEČKIN, 766 gólů v NHL 
Dlouho jsem na to čekal, je to pokaždé příjemné dosáhnout takových milníků a být mezi těmi slavnými jmény.

Radek MAZAL, redaktor 
Více než historický úspěch Ovečkina se ale řeší jeho podpora Vladimira Putina. Jejich společnou fotku má Ovečkin stále jako
profilovou na svém instagramovém účtu.

Alexandr OVEČKIN, 766 gólů v NHL 
Nejsem politik, jsem sportovec a taky Rus a Putin je můj prezident. Prosím ale, už žádnou válku.

Radek MAZAL, redaktor 
Tohle jeho vyjádření ale kritiky příliš neuklidnilo. Hlasitě se ozval třeba Dominik Hašek.

Dominik HAŠEK, bývalý hokejista 
Alex když říká, že se nezajímá o politiku, to je nic jiného než lež. Pro mě to není jenom srab a alibista, ale lhář v tuhletu chvíli.
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Radek MAZAL, redaktor 
Jaromír Jágr se nechtěl pouštět do politiky a reagoval jen na Ovečkinovy sportovní výkony.

Jaromír JÁGR, hokejista 
Počítám, že v nejbližších dnech mě překoná. Je to vynikající hokejista, vynikající střelec.

redaktor 
A v souvislosti s jeho poslední kauzou, jaký na něj máte názor?

Jaromír JÁGR, hokejista 
Vynikající střelec a vynikající hokejista.

Radek MAZAL, redaktor 
Pod velkou palbou se ocitlo i vedení Ovečkinova Washingtonu. Jako jediný klub v NHL totiž zakázal všechny ukrajinské a ruské
symboly ve své hale.

Chris JOHNSTON, kanadský novinář 
Tomu je opravdu těžké porozumět, zvlášť v době, kdy mnoho jiných klubů v lize vyjadřuje zasažené Ukrajině svou otevřenou
podporu.

Radek MAZAL, redaktor 
Po tvrdé kritice vedení zákaz upravilo. Ukrajinské barvy už jsou povolené, nesmí ale bránit výhledu na led. Radek Mazal,
televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Klienti ruské Sberbank mohou ode dneška vybírat své vklady na pobočkách Komerční banky.

Martin POUVA, moderátor 
Nárok na výplatu má podle Ministerstva financí 106 000 lidí. Celkem se jedná zhruba o 24 miliard korun.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Ruské Sberbank se Česká národní banka rozhodla odebrat licenci. Klienti se ale o své peníze bát nemusí.

osoba 
Teďka si jdeme pro peníze. A doufám, že je dostaneme tedy.

No tak stalo se, nedá se nic dělat.

Rozhodovali o tom jinde, ne tady.

Pavel ZÚBEK, vedoucí externí komunikace Komerční banky 
Komerční banka vyplácí náhrady vkladů klientů Sberbank na všech svých 241 pobočkách. Pro výplatu vkladů je potřeba
prakticky jen doklad totožnosti.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Zažádat o peníze mohou fyzické i právnické osoby. V případě podnikatelů je kromě dokladu totožnosti potřeba také doklad o
oprávnění k podnikání. Garanční systém vyplatí klientům 100 % jejich vkladů, a to v maximální výši dvou a půl milionů korun na
jednoho vkladatele. Lidé, kteří mají na účtě více, mohou zažádat o zvýšenou částku. Celkový limit výplaty se tak může zvýšit až
na 5 000 000 Kč. Pokud klienti požadují výběr peněz v hotovosti, mohou o něj zažádat celkem u 40 poboček, a to například v
Praze, Brně, Ostravě, Plzni nebo Karlových Varech.

Pavel ZÚBEK, vedoucí externí komunikace Komerční banky 
Klienti Sberbank nemusejí na pobočky Komerční banky spěchat. Budeme vyplácet náhrady po dobu tří let. V tuto chvíli
nepozorujeme žádné problémy na jediné z poboček Komerční banky.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Policie České republiky také vydala k dnešnímu dni varování pro bývalé klienty Sberbank. Dnes ráno totiž dva muži okradli
jedenaosmdesátiletého muže, který si v Komerční bance vybral větší hotovost. Případ prověřují kriminalisté a po pachateli stále
pátrají. Natálie Vašková, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Odchodem Sberbank z evropského trhu přišly o finance nejen některé krajské úřady, ale také desítky obcí a měst nebo bytová
družstva. Část vkladů je sice pojištěná, jenže to se týká úspor jen do přibližně dvou a půl milionu korun. Některým subjektům
tak vážně hrozí, že nebudou mít na provoz.

Filip PULTAR, redaktor 
Dvoutisícová obec Senice na Hané měla ve Sberbank téměř všechny peníze, 45 000 000 Kč, a ty teď citelně chybí, přitom je
potřeba nová elektrika v mateřské školce a dokončení kanalizace.

Michal TICHÝ, starosta obce Senice na Hané /STAN/ 
Obec potřebuje dostavět tu kanalizaci v Cakově. Na ni jsou vázané nějaké termíny, jejich nedodržení je odebrání dotace.

osoba 
Snad to nějak dopadne, ne?
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Za to nikdo nemůže, že se to stalo.

Filip PULTAR, redaktor 
Bystrc, městská část Brna, je chudší o 150 000 000.

Tomáš KRATOCHVÍL, starosta MČ Brno-Bystrc /ČSSD/ 
Problémy nám to dělá, ale plníme všechny závazky, všechny investice, rozpočet tak, jak jsme měli.

Filip PULTAR, redaktor 
A podobně je na tom nejméně 120 měst a obcí po celé republice. Například jihomoravské Želešice měly u Sberbank 9 000 000
Kč. Vedení obce okamžitě vyzvalo občany, aby do ruské banky přestali posílat poplatky za psy a odpady. Další obce nebudou
mít na výplaty mezd nebo budou muset šetřit na veřejném osvětlení.

Štěpán KŘEČEK, ekonom, BH Securities 
Ta kritéria, podle kterých si některé obce volily Sberbanku, nebyla tím pádem dobře nastavená a potom to bohužel vedlo i k
těmto problémů.

Filip PULTAR, redaktor 
Třeba Jihlava ukládala volné peníze do pěti různých bank. Každá pátá koruna skončila u Sberbank, celkem 150 000 000. Ve
Sberbank měla účty také bytová družstva.

Martin HANÁK, Svaz českých a moravských bytových družstev 
Evidujeme asi 25 bytových družstev a společenství vlastníků, kteří měli nějaký vztah ke Sberbank. V tuto chvíli jsou problémy,
že nejsou schopni platit ani provozní náklady spojené s provozem toho domu, čili teplo, elektriku, odpad.

Filip PULTAR, redaktor 
Obce by se části peněz mohly dočkat po zajištění majetku Sberbank, jenže to může trvat měsíce nebo roky. Řešení do
budoucna se nabízí, aby totiž města a obce povinně peníze ukládali například u České národní banky, jenže na to je potřeba
změna legislativy. Filip Pultar, televize Nova.
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Alžběta KVITOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině není válka Rusů, ale Vladimira Putina. Takové heslo se objevilo na mnoha demonstracích. Řada lidí ale
přesto obviňuje obyvatele Ruska, že se pořádně nepostavili vládní válečné agresi.

Barbora HLAVÁČKOVÁ, moderátorka 
Situace v zemi ale není tak jednoduchá. Pohled na atmosféru v ulicích Ruska je pokračováním reportážní série Válka v
souvislostech. V ní také následující dny nabídneme analýzy okolností i průběhu konfliktu na Ukrajině.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Rusové jsou v očích mnoha Čechů často spoluviníkem války na Ukrajině. Někteří se ale postavili na odpor.

Pavel HAVLÍČEK, analytik východní Evropy, AMO 
Mluví se někdy až o 120, 140 městech, ve kterých ty protesty dnes probíhají, ale zároveň ta represe je tam obrovská. Je to
opravdu více než 13 000 lidí, kteří byli zadrženi za účast na těch akcích.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Pokud navíc někdo označí snažení ruských vojsk na Ukrajině za válku, hrozí mu podle nového zákona až 15 let vězení. Podle
odborníka na východní Evropu a Rusko Pavla Havlíčka ale velká část ruské veřejnosti věří Putinovi a konzumuje jen oficiální
státní zpravodajství.

Pavel HAVLÍČEK, analytik východní Evropy, AMO 
Ty informace, ke kterým se tam člověk dostane, tak jsou úplně jiného rázu. Ale zatím prostě nejsme v situaci, že by bylo Rusko
úplně informačně izolováno.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Zemi už kvůli hrozbě vězením opustila řada zahraničních médií. Na internetu je zablokovaný Facebook, Twitter i YouTube.
Necenzurované informace ale lidé mohou sehnat na různých místech internetu. Třeba na anonymní komunikační síti Telegram.
Podle Havlíčka se tak počet protestujících může zvyšovat.

Pavel HAVLÍČEK, analytik východní Evropy, AMO 
Tady můžeme být svědky velmi rychlého zvratu jak na té společenské úrovni, tak potom uvnitř těch institucí a ruská historie
nám napovídá, že ty změny v Rusku většinu přichází velmi rychle a jsou velmi krvavé.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Násilné je ale zatím jen potlačování protiválečných demonstrací. Podle bezpečnostního experta Michala Smetany je možnost
masových demonstrací a převratu pravděpodobnější až v případě dlouhého odpor Ukrajinců.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, FSV  UK  
Ruská ekonomika bude dále ruinována politickými a ekonomickými sankcemi, zároveň pro ni bude velmi obtížné vlastně
pokračovat vlastně v nějaké snaze Ukrajinu udržet, takže uvidíme. Jako dlouhodobě se tam můžou tyhlety faktory projevit a to
teprve mít nějaký jako efekt.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Nebývale silná reakce Západu se Rusům ukazuje už i při každodenním životě. Své pobočky v zemi zavřela IKEA, fastfoodové
řetězce nebo další světoznámé značky. Rozhodne ale, komu to nakonec budou Rusové klást za vinu. Jindřich Špaček, televize
Seznam.

Válka znamená dodatečný inflační šok
TISK , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 18 , Autor: MARTIN KYLAR , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 00:34 ,
Rubrika: Válka na Ukrajině , Země: Česko
Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Ruská agrese na Ukrajině se bude v cenách benzínu projevovat i dál. Úrokové sazby
mohou růst 

Někdejší guvernér České národní banky Zdeněk Tůma v rozhovoru pro Týdeník FORUM upozorňuje na to, že přestože inflační
dopady válečného konfliktu na Ukrajině můžeme sledovat na cenách paliv a energií už ted', vše bude záviset na vývoji konfliktu
a jeho vyústění. Oceňuje také vládu Petra Fialy za to, že přišla s rozpočtem, jehož struktura bude přívětivější z hlediska
udržitelnosti veřejných financí. 

* Do jaké míry je podle vás inflace importovaná? Dokázal byste to vyjádřit v procentech? 

Na procenta bych si nehrál. Pojďme nejdřív trochu obecněji, nejsme svědky první epizody s relativně vysokou inflací. Podobně
se ekonomové zamýšleli v 60. a 70. letech minulého století, kdy byla ve světě také poměrně vysoká inflace. Tehdy Thomas
Sargent, později nositel Nobelovy ceny za ekonomii, popsal čtyři velké inflace, které bez nadsázky můžeme přirovnat k situaci,
které čelíme dnes. I po 1. světové válce byly rozbité dodavatelské řetězce, vlády se snažily reagovat poměrně expanzivní
fiskální a monetární politikou, což skončilo obrovskou inflací v Rakousku, Německu, Polsku nebo Maďarsku. Kupodivu
Československu jako nově vzniklé zemi se podařilo udržet poměrně nízkou inflaci. 
Samozřejmě, že část inflace je dovezená. Jestli ČNB říká, že je to v porovnání s domácími tlaky 50 na 50, nebo 60 na 40, není
tolik podstatné. Rozhodně je správný přístup, když centrální banky dají najevo, že jejich hlavním mandátem je cenová stabia
svou restriktivní reakcí bojují s domácí inflací a zároveň vyšlou signál, že by s inflací bojovaly i v případě, že by byla ze sta
procent dovezená. Prokazatelně není pravdou, že se jedná pouze o importovanou inflaci. Fakt, že některé cenové tlaky jsou
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jednorázového charakteru, je pravda, ale rozhodně se nejedná jen o tuto složku. 

* Jaké dopady na inflaci může mít válka na Ukrajině? 

Co se týče inflačních a obecněji ekonomických dopadů této války, je zřejmé, že nelze prakticky nic říci, vše bude záviset na
vývoji konfliktu a jeho vyústění. V každém případě je očividné, že jde o dodatečný inflační šok, což koneckonců můžeme
pozorovat již nyní na cenách paliv a energií. 

* Co by se podle vás stalo, kdyby Česká národní banka nereagovala? 

Rizikem je ukotvenost vyšších inflačních očekává -ní, ale to neříkám nic nového. Znovu se můžeme podívat na druhou polovinu
60. a 70. let, kdy potom bylo nutné zkrotit vysokou inflaci, na kterou si ekonomika zvykla, a bylo to za cenu poměrně velkých
restrikcí. Tehdy ještě centrální banky nebyly tak nezávislé, jak je známe dnes, a pokud by nereagovaly, rezignovaly by tím na
svůj mandát číslo 1, kterým je cenová stabilita. 

* Myslíte si, že i v důsledku dodatečného šoku vyvolaného válkou na Ukrajině, bude ČNB zvyšovat úrokové sazby výrazněji nad
5 %? 

Nechci předjímat rozhodnutí bankovní rady, ale někteří její členové již naznačili, že ke zvýšení sazeb ještě může dojít. Ohledně
dopadů války na Ukrajině centrální banka již reagovala, a to v oblasti devizového kurzu. Česká koruna podobně jako další
měny v regionu začala oslabovat, což by přes dovozní ceny zvýšilo inflační tlaky. ČNB proto dala najevo, že nehodlá připustit
výrazlita nější oslabení a palebnou sílu v podobě velkých devizových rezerv na obranu koruny má velkou. 

* Kdy přikročí ECB ke zpřísňování své měnové politiky? 

To by mě také zajímalo (smích). Přece jenom však musíme říci, že naše situace je jiná. My jsme měli přehřátý trh práce už před
pandemií a díky velké fiskální expanzi nezaměstnanost, u které všichni očekávali strmý nárůst, zůstala téměř stejná. V
okamžiku, kdy se ekonomiky začaly rozbíhat, narazili jsme na limity na trhu práce. Eurozóna je z tohoto hlediska odlišná, i když
se ukazuje, že při tomto velkém šoku má každá země problémy někde jinde. Podle mého soudu by ale ECB měla říci, že inflaci
bere vážně a nehodlá se donekonečna dívat, až zmizí. Státy eurozóny měly v době covidu také velice expanzivní fiskální
politiky, což sehrává roli v nárůstu cenové hladiny. 

* Nebude postoj ECB ovlivněný válkou na Ukrajině? 

Přiznávám se, že postoj ECB k inflaci mně v poslední době zcela srozumitelný není. Jak už jsem ale řekl, centrální banka by
měla dát najevo, že rostoucí inflaci hodlá čelit a válka na Ukrajině na tom nic nemění. 

* Může si Evropská centrální banka zpřísňování měnové politiky vůbec dovolit? 

Při takto velkém šoku je jasné, že se tato situace nemůže nechat pouze na bedrech centrálních bank, ale musí se přistoupit
také ke korekci či konsolidaci veřejných financí. Fakt, že budu konsolidovat veřejné finance rychleji, s sebou určitě nese nějaký
jednorázový náklad, ale ve střednědobém období mi to může ušetřit jiné náklady. Samozřejmě, že v případě, kdy centrální
banka správně reaguje a zvyšuje sazby, splátky dluhu se prodražují. Nikdo si snad ale nemůže myslet, že sazby zůstanou
navždy na nulové úrovni. Vyrovnání se s vysokou inflací má nějaké náklady a obávám se, že čím déle se budou odkládat, tím
budou vyšší. Vzrostou inflační očekávání a vysoká inflace je také jistá podoba daně, která společnost poškozuje. 

* Přesunul bych se k tématu veřejných financí. Bylo rozpočtové provizorium nutné? Nebylo by lepší soustředit se spíše na
rozpočet na příští rok? 

Myslím, že je důležité soustředit se na obojí. Jak už jsme se bavili dříve o vztahu měnové a fiskální politiky, domnívám se, že i
vláda při tomto velkém inflačním šoku bere vážně svou odpovědnost. Dá-li najevo své odhodlání konsolidovat veřejné finance,
pomáhá tím centrální bance v boji s inflací. Snahu o seškrtání rozpočtu tedy osobně vítám. Samozřejmě se nedaly čekat
zázraky, co se týče struktury rozpočtu, takže nějaké úspory najdeme v odložených výdajích. Pro mě je hodně důležitý signál, že
vláda má ambici stabilizovat veřejné finance. Chleba se však začne lámat až v příštím roce. Téměř dvacet let mluvíme o tom, že
máme velký podíl mandatorních výdajů na rozpočtu a ten podíl stále narůstá, místo aby klesal. V okamžiku, kdy máme snížit
strukturální deficit, musíme sáhnout i do položek mandatorní a kvazimandatorní povahy, což samozřejmě bezbolestně provést
nelze. Držím tedy palce vládě, aby přišla s rozpočtem, jehož struktura bude přívětivější z hlediska udržitelnosti veřejných
financí. 

* Je přepracovaný rozpočet úspěchem, nebo ministr financí jen bezhlavě škrtal? 

Rozhodně bych neřekl bezhlavě. Pro mě je důležitý ten signál. Můžeme se samozřejmě bavit o té či oné položce, ale podstatné
je, že vláda dala dohromady rozpočet, který směřuje tím správným směrem. 

* Obejde se podle vás střednědobá až dlouhodobá konsolidace veřejných financí bez zvyšováním daní? Lze stabilizovat
strukturální schodek rozpočtu pouze úsporami na výdajové straně? 

Vždycky jsem v tomto ohledu patřil spíše k těm skeptickým. Byl-li jsem dotázán, řadil jsem se ke kritikům zrušení superhrubé
mzdy, které proběhlo minulý rok. Rozumím tomu, že konzervativní a pravicový politik chce méně přerozdělovat, ale pro mě je
vyšší prioritou stabilita veřejných financí. Je to trochu hraní se slovy. ODS říká, že se pokusí zjednodušit systém daní, a zrušit
tak některé daňové výjimky, což je de facto zvýšení daní. Když si dáme jako příklad DPH, tak v okamžiku, kdy mám sníženou
sazbu a mám v ní zařazené z nějakých důvodů určité komodity a zruším ji, nebo z ní vyjmu některé položky, sazba se zvyšuje.
To platí obecně i pro daně z příjmu. V okamžiku, kdy na cokoli sáhnu, budu ovlivňovat efektivní daňovou sazbu. Z mého
pohledu je to tedy spíše politický slogan, že nebudeme zvyšovat daně. Jestliže se pročistí daňový systém, efektivní sazba daně
půjde prostě nahoru. 
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ZDENĚK TŮMA Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Za minulého režimu pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV.
Po revoluci se stal vedoucím katedry makroekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  UK . V letech
1998-1999 působil jako výkonný ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj. V únoru 1999 byl jmenován viceguvernérem Í
České národní banky, a v prosinci 2000 dokonce jejím guvernérem. V červnu 2010 se funkce vzdal. V komunálních volbách v
roce 2010 kandidoval za TOP 09 na post primátora hlavního města Prahy. 

O autorovi: MARTIN KYLAR, spolupracovník Týdeníku FORUM

Stát musí řešit integraci uprchlíků i dopady zdražování na vlastní občany URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: ekonom.cz , Autor: Bohumír Žídek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 07:49 , RU / měsíc:
1 186 217 , RU / den: 89 350 , AVE: 45 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,99
Vláda by se měla zaměřit na opatření, která pomohou integraci tisíců uprchlíků z Ukrajiny. Zejména jde o oblasti bydlení, práce
a školství. Zároveň musí dávat pozor na sociální dopady války. Měla by řešit ceny energií, administrativní náročnost příspěvku
na bydlení nebo nedostupnost daňových slev pro nejchudší domácnosti. V rozhovoru pro Ekonom to řekl sociolog Daniel
Prokop z výzkumné organizace PAQ Research.

V Česku se vzedmula velká vlna solidarity s Ukrajinou. Překvapilo vás to?

Rozměr solidarity je vážně obrovský. Dokonce v jarních výzkumech vyšla výrazně vyšší ochota přijímat uprchlíky než v
minulosti. Nechci říkat, že jsem to vysloveně nečekal, ale rozhodně je to v historii České republiky unikátní. Teď jde o to, aby
toho stát využil a přetavil to v kvalitní opatření pro přijímání a integraci uprchlíků.

Příspěvek na bydlení by správně mělo vyčerpat až 400 tisíc domácností, nikoliv 170 tisíc, jako je tomu teď.

Co by v tom stát podle vás měl udělat?

Jde celkem o čtyři oblasti opatření. První věc je mít kvalitní registraci těch lidí, aby o nich stát věděl a byl s nimi v kontaktu. To
je základní předpoklad pro efektivní pomoc. Ty další tři oblasti na té první do značné míry závisí. Jde o bydlení, práci a
vzdělávání dětí. V oblasti bydlení teď vláda schvaluje finanční podporu těch, kteří solidárně nabídli ubytování lidem z Ukrajiny.
Mluví se o tisíci korunách měsíčně na jednu ubytovanou osobu. Tady je potřeba se podívat na to, kolik stojí alternativní
opatření. Ať už to jsou opravy nevyhovujícího obecního bydlení, placení ubytování v hotelu, dotované nájemní bydlení či
uvolnění příspěvků na bydlení. Tato opatření by stála několikanásobně více než tisícovku na osobu. Proto si myslím, že by se
vyplatilo podpořit solidární domácnosti výrazně vyšším příspěvkem. Pokud by se to podařilo vhodně podpořit, aby se to
rozšířilo, můžeme takto vstřebat desítky tisíc lidí.

Názory

Jan Štětka: Obrana Západu proti Putinovi: útočit jinde a jinak
Petr Bartoň: Putinkinova vesnice pod tlakem evropských sankcí

Události týdne

Přehled nejdůležitějších zpráv uplynulého týdne

Téma čísla

Válka na Ukrajině ublíží hlavně strojařům a výrobcům vozidel
Otto Daněk: Na válku se nikdo připravit nemohl, ale u rizikových teritorií je nutné být ve střehu
Michal Šnobr: Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal

Rozhovor

Josef Středula: Z Ukrajiny přicházejí uprchlíci, a ne levná pracovní síla

Další témata

Letenky místo skipasů, dojení ovcí na sjezdovce. České skiareály se promění
Česko v umělé inteligenci vede, probouzejí se i menší firmy
Zdravotnictví se digitalizuje po krůčcích, proces brzdí nedůvěra k IT
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Investice

Cena akcií zbrojařů a ropných firem letí kvůli válce vzhůru

Technologie

Mozkové implantáty mají za sebou úspěšné testy, zatím na jednotlivcích

Právo

Podvody při zelených zakázkách bude antimonopolní úřad tvrdě stíhat

Moderní řízení

Když se místo práce sledují zprávy. Výkon udrží ty firmy, jejichž šéfové jasně zavelí

Auto

Ford Mustang Mach-E: E jako elektro, e-shop a Elon Musk

Jak vysoký příspěvek by tedy dával smysl?

Podle mého názoru by měl být dvojnásobný až trojnásobný. Jde tedy o dva až tři tisíce korun na osobu. U placených hotelů se
dostaneme třeba na 10 až 20 tisíc měsíčně na osobu. Dotace nájmů nebo úplné uvolnění příspěvku na bydlení by stála
minimálně okolo čtyř tisíc na osobu. Příspěvek ve výši dva až tři tisíce solidárním domácnostem je pořád výrazně levnější. Je
zbytečné na tom šetřit. Také by bylo vhodné, aby podpora fungovala dlouhodoběji, ne jen do května. Můžeme tím částečně
tlumit i problémy domácností s rostoucími cenami energií. Hlavní je ale pochopit, že většina lidí tady zůstane a pomoc v oblasti
bydlení může u některých rodin trvat minimálně rok. Musíme mít i plán, jak je přesunout do levnějších forem – třeba
garantované nájemní bydlení, kde stát jen přebírá odpovědnost za neplacení a škody.

Jaká opatření potřebujeme v oblasti školství?

V první řadě bych se vyvaroval vytváření velkých čistě ukrajinských škol. Hrozí, že už z toho na podzim nevykročíme a
výsledkem bude segregace. Teď tu máme 27 tisíc dětí cizinců na českých školách. V některých regionech, jako je Tachovsko,
Českolipsko a některé regiony Pardubického kraje, dochází ke kumulaci těchto dětí. Nemají systém kvalitní podpory a podle
organizace META, která se problematikou zabývá, má velká část dětí cizinců problém dokončit střední školu.

Jak tomu u příchozích dětí z Ukrajiny předejít?

Mluví se tom, že by měly dokončit školní rok podle ukrajinských osnov. To by bylo dobré realizovat v rámci českých škol, kde
můžeme pár měsíců mít dočasně ukrajinskou třídu i s ukrajinskou učitelkou, která sem přišla s uprchlickou vlnou. Současně by
ale měla probíhat intenzivní jazyková příprava a začlenění do kolektivů. Zkrátka je potřeba od začátku pracovat na integraci
dětí, která jim pak usnadní přechod do českých tříd na začátku dalšího školního roku v září. Musíme počítat s tím, že většina z
nich tu zůstane.

Zmiňoval jste opatření v oblasti práce. Tam navrhujete co?

Připravujeme studii České priority, kde upozorňujeme na to, že struktura migrace je teď výrazně jiná. Převažují ženy a děti. Z
toho vyplývá potřeba zajistit dostatečnou kapacitu předškolní péče, ať už prostřednictvím státu nebo firem. To je základní
předpoklad, aby ženy mohly pracovat v rámci normálních úvazků, a ne přes nějaké agentury a nárazově načerno. Druhá věc
je, že bychom měli zajistit, aby tito lidé neuvázli v nízkokvalifikovaných pozicích. To nebezpečí vzniká jednak kvůli jazykové
bariéře, jednak kvůli tomu, že bude obtížné dokazovat kvalifikaci. Bylo by vhodné, aby stát firmám proplácel jazykové
vzdělávání těchto zaměstnanců třeba na půlden týdně a vyžadoval to. Dále je nutné vytvořit funkční systém uznávání
kvalifikace. Pokud se stát na tohle vykašle, tak ti lidé skončí na daleko nižších pozicích, než na které mají kvalifikaci.

Čtěte také

Válka na Ukrajině ublíží hlavně strojařům a výrobcům vozidel
Na válku se nikdo připravit nemohl, ale u rizikových teritorií je nutné být ve střehu

Ruská agrese proti Ukrajině podle všeho způsobí další růst cen energií a potravin. Už teď rostou ceny paliv. Hrozí propad

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 318 / 330

http://www.newtonmedia.eu/


většího množství lidí do chudoby?

Eurostat příjmovou chudobu definuje tak, že jste pod 60 procent příjmového mediánu. Ten se vždy na začátku roku mění.
Sledování v čase je proto výrazně limitované. My jsme proto po vzoru Američanů přišli s novým konceptem, kde jsme vzali
hranici příjmové chudoby z roku 2019 před začátkem pandemie a tu každý měsíc upravujeme o inflaci. Od léta 2020 se tento
ukazatel stabilně pohybuje mezi osmi a deseti procenty. Načež teď v lednu a únoru to neuvěřitelně vystřelilo. V důsledku
vysoké inflace se pod naší hranicí chudoby ocitlo 15 až 16 procent Čechů. Dotklo se to hodně důchodců a nízkopříjmových
pracujících. Abychom tedy aktuální situaci čelili a nevznikly nevraživosti, vláda pro řešení ekonomické situace domácností musí
udělat víc.

Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research. Zabývá se tématy chudoby, sociálních nerovností, vzdělávání a
sociální politiky. V roce 2020 vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.
Je členem expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030. Devět let pracoval ve výzkumné agentuře Median.
Vystudoval kvantitativní sociální výzkum na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Co konkrétně?

Jsou to minimálně čtyři věci. Administrativně uvolnit příspěvek na bydlení, aby ho vyčerpalo 300 až 400 tisíc domácností, a ne
170 tisíc, jako je tomu teď. Dále je to mimořádná valorizace důchodů, což už vláda řekla, že udělat chce. Podle mě je také
potřeba řešit ceny energií. Lze jednak přestrukturovat příspěvek na obnovitelné zdroje, jednak fixní složku energií a DPH na ní.
Čtvrtá věc je převedení nevyčerpaných slev na poplatníka do bonusu. Jde o slevy na dani, které nízkopříjmoví zaměstnanci a
lidé na částečných úvazcích nevyčerpají. Podle výpočtu Michala Šoltése z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu se
loni nevyčerpalo 4,8 miliardy korun, které by v případě převedení do bonusu šly z větší části nejchudší pětině zaměstnanců.
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„Existuje bohužel nemalé riziko, že informace o průběhu konfliktu, které jsou nyní pro nás z řady velmi dobrých důvodů
částečně zkreslené ve prospěch ukrajinské strany, mohou vést u západní veřejnosti k nerealistickým očekáváním,“ upozorňuje
v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  UK , který se zabývá mezinárodními
vztahy, problematikou jaderných zbraní, ale také politickou psychologií. Právě na ni jsme se zaměřili.

Lze na příkladu Vladimira Putina ukázat nějaké psychologické aspekty jednání politiků? 
Již po prvních pár dnech války začalo být evidentní, že Vladimir Putin výrazně přecenil schopnost ruské armády rychle
dosáhnout jím maximalisticky definovaných cílů. A současně dramaticky podcenil jak obranyschopnost ukrajinské armády, tak
reakci Západu. 
Rozhodování v oblasti mezinárodních vztahů – a tím spíše v otázkách ozbrojených konfliktů – probíhá v prostředí neúplných
informací a odhadů nákladů i rizik, které podléhají různým kognitivním zkreslením. 
Stal se tedy Putin obětí vlastní sebedůvěry? 
Tendence nadhodnocovat vlastní schopnosti je lidem vlastní; většina z nás se v průzkumech například považuje za
nadprůměrné řidiče, což ze statistického pohledu nedává smysl. V případě válek je nadměrná sebedůvěra poměrně častým
faktorem, někdy pozitivním, jak dokládá třeba britský politolog Dominic D. P. Johnson na příkladu americké občanské války, a
někdy negativním, kdy přecenění vlastních schopností vede buď k porážce, nebo obecněji nedosažení stanovených cílů. 
Lze dnes něco podobného najít i u západních politiků? 
V případě personalistických nedemokratických režimů, jako je ten ruský, bývá takzvaný „efekt nadměrné sebedůvěry“ častější
než u demokratických lídrů, protože u autoritářských vládců se objevuje tendence rozhodovat pouze v malém okruhu velmi
loajálních jedinců, kteří mají omezenou možnost podrobovat vůdcovy kroky kritice a nabízet alternativní úhly pohledu. 
Funguje rozhodování politiků v polarizaci dobro versus zlo? Věří Vladimir Putin, že koná dobro? 
Já si vůbec netroufnu nějak do hloubky analyzovat vnitřní duševní pochody Vladimira Putina, ale lidé mají obecně tendenci
ospravedlňovat a racionalizovat své chování. Asi není těžké si představit, že Putin vidí sám sebe jako někoho, kdo jedná v
zájmu ruského národa – jakkoli nám to přijde zvrácené. 
Co soudíte o dnes oblíbeném narativu zvláště západních médií, že se Putin „zbláznil“? 
Tyto soudy vynášejí především lidé, kteří nemají naprosto žádnou kvalifikaci posuzovat duševní stav kohokoli, natožpak
člověka, se kterým se v životě osobně nesetkali. Je evidentní, že Putinovo rozhodování se řídí jiným hodnotovým systémem,
vnímáním hrozeb a odhadem rizik, než mám já nebo vy – což ale nutně neznamená, že se „zbláznil“. 
Mimochodem ten narativ, že byl Vladimir Putin dříve velmi opatrný a teprve nyní se najednou pouští do riskantních akcí,
nepovažuju za příliš přesvědčivý. Anexi Krymu z roku 2014 vidíme jako málo rizikovou akci jenom kvůli tomu, že víme, jak
dopadla – v té době nebylo vůbec jasné, zda anexe nepovede k mnohem závažnějšímu konfliktu se Západem. Údajně i lidé
jako ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se proti tomuto kroku vyslovovali s tím, že riziko je příliš veliké. 
Odborníci na Rusko jako Mark Galeotti proto správně upozorňují, že tendence podnikat velmi riskantní kroky není u Putina
žádnou novinkou, jakkoli pochopitelně v případě Ukrajiny zašel mnohem dále než kdykoli předtím. 
Do jaké míry do rozhodování politiků vstupuje veřejné mínění? Vychází ráznost současných protiruských sankcí z tlaku západní
veřejnosti? A odráží se zase ruské veřejné mínění v krocích prezidenta Putina? 
V budoucnu v tomto směru jistě vznikne řada akademických výzkumů, ale to, že aktivizace veřejnosti v západním světě pomáhá
vytvářet tlak na rychlost a sílu reakce západních politiků, potažmo států, rozhodně smysl dává. 
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V Rusku je naproti tomu vliv veřejného mínění omezený, ať už vzhledem k nedemokratické povaze tamního režimu, k absenci
férové politické soutěže, či ke schopnosti Kremlu kontrolovat hlavní média. Putin dokáže veřejnost zásadním způsobem
ovlivňovat skrze zatajování faktů či alternativní rámování aktuálního dění. Nicméně i tak řada výzkumů dokládá, že práce s
veřejným míněním hraje v širší politické strategii Vladimira Putina podstatnou úlohu a je v jeho rozhodování mnohem
důležitějším faktorem, než by se mohlo na první pohled zdát. 
Může nějaký výsledek této války západní veřejnost uspokojit? A jaké následky může mít případné zklamání současných
očekávání, mezi něž patří osvobození Ukrajiny, Putinův pád nebo odsouzení ruských válečných zločinů v Haagu? 
Existuje bohužel nemalé riziko, že informace o průběhu konfliktu, které jsou nyní pro nás z řady velmi dobrých důvodů
zkreslené ve prospěch ukrajinské strany, mohou vést u západní veřejnosti k nerealistickým očekáváním. Je potřeba mít na
paměti, že varianty jako Putinův pád nebo kompletní porážka a vyhnání ruských vojsk z Ukrajiny patří mezi ty málo
pravděpodobné a že Ukrajina jedná správně, když kromě velmi odvážného boje současně s Ruskem jedná a snaží se nalézt
diplomatické řešení. 
Nakolik je na obou stranách konfliktu účinná válečná propaganda? A jaký vliv má na aktéry mimo otevřený konflikt, tedy na
západní politiky či veřejnost? Jaké jsou vůbec naše šance na získávání nestranných informací o válečném dění? 
Propaganda je důležitou součástí každé války a je v dobrém slova smyslu fascinující, jakým způsobem se podařilo Ukrajině
ovládnout informační prostor a zcela dominovat ve strategické komunikaci. Pro morálku ukrajinských vojáků i civilistů je to
zásadní věc, která se pak pochopitelně promítá rovněž do situace na bojišti. 
Vliv má ukrajinská propaganda určitě též v západním světě a přispívá k jeho aktivizaci, jakkoliv i zde jsou potenciálně některá
dílčí rizika: ať už se jedná o zmíněná nerealistická očekávání, nebo o veřejný tlak na kroky, které jsou strategicky velmi
problematické – viz například debata o vynucení bezletové zóny nad Ukrajinou. Naštěstí západní vlády zatím přistupují k
podobným úvahám, které by mohly vést k přímému střetu mezi NATO a Ruskem, velmi zodpovědně. 
Informace o spoustě dílčích aspektů situace na bojišti jsou každopádně v mnoha ohledech zkreslené a neúplné a je potřeba s
nimi takto pracovat, což se ne vždycky děje. 
V čem spočívají úskalí zasazování současného dění do příběhů minulosti? V Česku se teď mluví třeba o letech 1938 a 1968. 
Obecně je dobré být velmi opatrný s používáním historických analogií směrem k dnešnímu dění. Jakkoli nám historie nabízí
cenné lekce, každá událost je něčím unikátní a přílišná fixace na některé konkrétní analogie nás činí slepými k jedinečným
aspektům aktuální situace. Je potřeba se vždycky zamyslet nad tím, jaké příčinné mechanismy a faktory hrály v dřívějších
krizích roli, a dávat je do kontextu i s tím, co se směrem k dnešku změnilo a čím se od sebe události liší. 
Dokážete odhadnout, z čeho vychází změna postoje prezidenta Miloše Zemana a dalších dlouholetých podporovatelů Kremlu?
Otevřená válka je jistě závažné překročení hranice přijatelného, nicméně anexe Krymu a vznik separatistických republik na
ukrajinském území jim předtím nevadily… 
Ta otázka by měla primárně směřovat na ně. Je nicméně zřejmé, že při útoku na Ukrajinu bezprostředně po uznání
vzbouřeneckých republik Doněck a Luhansk byla pro ruské vedení prioritou rychlost a moment překvapení, a rezignovalo proto
na snahu vyfabrikovat pro své příznivce v západním světě věrohodnou záminku a funkční narativ, se kterým by mohli pracovat. 
Interpretace, minimálně z mé perspektivy správná, že se jedná o zcela nelegální a nelegitimní vojenskou agresi proti
svrchovanému státu, tak naštěstí přinejmenším v západním světě zcela dominuje a omezuje možnou polarizaci politické scény a
veřejného mínění, kterou jsme viděli v uplynulých letech v jiných otázkách. 

Michal Smetana Foto: Univerzita Karlova/Vladimír Šigut Michal Smetana Foto: Univerzita Karlova/Vladimír Šigut 
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Sociální sítí Facebook se šíří další smyšlený příběh údajného svědectví z Ukrajiny. Hovoří o tom, že v ukrajinských městech
zabíjí propuštění vězni a že naopak Rusko lidi zachraňuje.

Text hoaxu: 
„Tak poslouchejte vážení! Jelikož jsem řidič a jezdím i na onen kraj Košice (nedaleko UA ), tak jsem včera na benzínové pumpě
narazil na česky mluvící Ukrajinské kluky ,co pendlují dodávkou pro uprchlíky!! Povídám: Koukám ,že mluvíte česky, docela
masakr tam u vás , co?? A on, hele řeknu to takhle , vy nám posíláte zbraně a pomáháte, což je hezký , ale nám prezident
omilostnil vězně , aby bojovali za Ukrajinu a ti vězni dostávají vaše zbraně!! Střílí nám do rodin , dětí , ničí města !! MY, si
myslíme že to je cílené!! A Rusové nám pomáhají utéct !! No, myslím že Ukrajinec, by mi asi nelhal !!! Každopádně já si tohle
myslel hned od začátku!!“ 
V prvé řadě. Prezident Volodymyr Zelenskyj nevyhlásil žádnou obecnou amnestii, která by výrazně zvýšila kriminalitu. Týká se
to pouze lidí ve vazbě podezřelých z terorismu , na Ukrajině je to chápáno jako kolaborace se separatisty. Ti však byli povolání
okamžitě do armády, aby „napravili svou chybu“. Ukrajina také nabídla amnestii a peníze Rusům , kteří dobrovolně složí
zbraně. 
V ukrajinských městěch navíc působili ruské výsadkové a sabotážní skupiny, včetně tzv. Wagnerovců. Jak popisují očití svědci,
kriminalita ve městě příliš není, protože se lidé schovávají ve sklepech a krytech před bombardováním. 
Rusko v posledních dnech nabízí vznik humanitárních koridorů, kudy by obyvatelé Ukrajiny mohli opustit oblasti, kde se bojuje.
Ukrajinská strana ale tvrdí, že ruské síly oproti dohodě pokračují v ostřelování a evakuaci tím brání. Podle map ruské agentury
RIA Novosti navíc některé koridory vedly jen do Ruska a Běloruska, tedy zemí, odkud se vede útok. Ruská propaganda tvrdí,
že válka se nevede proti ukrajinskému obyvatelstvu a že nejde o válku, ale že jde o kroky Ruska proti ukrajinskému
nacistickému režimu, shrnuje Michal Smetana „Propaganda se snaží tvrdit, že ukrajinské obyvatelstvo je osvobozováno. Mít
proto záběry toho, jak Ukrajinci utíkají humanitárním koridorem do Ruska a Rusko je v uvozovkách zachraňuje, to by byla
obrovská devíza pro mašinérii Vladimira Putina. Tohle by ruské vládě určitě pomohlo,“ je přesvědčený Smetana, výzkumný
pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Tags: 
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V České televizi si kvůli chronické únavě vzala půlroční neplacené volno. Přesto moderátorka Linda Bartošová zatím neměla
čas zahálet. Připravuje dokumentární projekt o vztahu žen k vlastnímu vzhledu a vydává knihu Novinářky, ve které zpovídá
kolegyně z tuzemských médií. V rozhovoru mluví o svém přehnaném perfekcionismu, dilematu mezi kariérou a mateřstvím i
vypořádání se s nálepkou bývalé miss.

Když se v listopadu rozkřiklo, že si v České televizi berete půlroční neplacené volno, přiznám se, že jsem vám ho trochu záviděl.
Přestože mě moje práce baví, někdy mívám pocit, že si v hektickém novinářském tempu nestíhám čistit hlavu a dobíjet baterky.
Měla jste to podobně?
Ano, jen se u mě kromě přehlcené mysli objevily ještě fyzické projevy vyčerpání. Právě to mě přimělo k rozhodnutí řešit situaci
radikálněji. Věděla jsem, že pár dní volna, které bych si v rámci běžného provozu mohla vzít, by mi nestačilo. Zároveň jsem z
České televize nechtěla úplně odejít, jenom jsem se potřebovala na chvíli zastavit, nadechnout a rozmyslet si, co opravdu chci
a co ne. Proto mi jako ideální řešení připadal model akademického sabatiklu, který sice v médiích úplně běžný není, ale v
jiných oborech si ho dneska bere spousta lidí. Jenom se o tom tolik nemluví, protože na rozdíl od televizních moderátorek
nemizí z obrazovek.
Samozřejmě bych byla radši, kdyby mi bylo dobře a mohla bych v práci pokračovat dál. Když se totiž z rozjetého tempa
odhodláte vystoupit, bojíte se, aby si o vás ostatní nemysleli, že jste líní, aby si vás nadřízení už navždycky nezařadili do
škatulky těch, co náročnost svojí profese nezvládli a kdykoli se jim to může stát znova. Dostala jsem se ale do situace, kdy už
jsem ten krok udělat musela, a aniž bych ho chtěla nějak heroizovat, musela jsem k němu najít odvahu.
Vzpomínám, jak nám vyučující na brněnské Fakultě sociálních studií říkali, že pokud se chceme věnovat žurnalistice, měli
bychom se smířit s tím, že nebudeme mít skoro žádný rodinný život, málokdy se pořádně vyspíme a jen ti nejsilnější z nás se
vyhnou vyhoření. Proto si říkám, jestli novináři tuhle tvrdou realitu nemusí brát jako samozřejmost.
Vysoká míra stresu k našemu povolání určitě patří a udržet si při něm zdravý životní styl, pravidelný spánkový režim a absolutní
vnitřní pohodu je z mojí zkušenosti prakticky nemožné. Zároveň mám ale pocit, že se dneska výkon až přehnaně glorifikuje, a to
nejen v prostředí médií. Pokud člověk v práci sedí déle, tak se kolikrát automaticky bere jako lepší zaměstnanec, i když ty dvě
hodiny přesčasu stráví třeba projížděním sociálních sítí.
Kdyby šel přitom domů dřív a radši si zacvičil, bylo by to ku prospěchu nejen jemu samotnému, ale i jeho nadřízeným. Přijde mi,
že je z pohledu redakce mnohem rozumnější, když svým lidem umožní, aby si mezi prací a osobním životem vytvořili balanc. Jen
tak totiž vydrží dlouhodobě přinášet skvělé texty, reportáže nebo vysílání. Vyhořelý člověk nikdy nebude dávat svojí práci
takovou šťávu jako někdo, kdo zůstává svěží.

Na Twitteru jste nedávno sdílela vzkaz od diváka, který vám v reakci na vaši pauzu v České televizi psal, že nejlepším
odpočinkem je práce, a posílal vás k pásu v automobilce nebo do prádelny v nemocnici. Dokážete podobné komentáře brát s
humorem?
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Tahle reakce mě spíš pobavila, protože ji autor napsal opravdu bolševickým způsobem. Když jsem ale poznámky o tom, že je
můj krok výrazem slabosti nebo lenosti, zaslechla od několika lidí z novinářských kruhů, tak mě to samozřejmě zamrzelo. Na
druhou stranu moje rozhodnutí nevycházelo z nějakého náhlého rozmaru, ale z dlouhodobé chronické únavy, kterou
doprovázely zdravotní problémy, což je moment, kdy by se měl zastavit každý z nás. Ne vždycky to samozřejmě jde. Já jsem si
to mohla dovolit, protože nemám děti ani hypotéku, a tím, že si vydělávám od osmnácti let, jsem si vytvořila finanční polštář, do
kterého si teď můžu lehnout.
Dovedu si představit, že když už se mladý člověk prodere k vysněnému zaměstnání, jakým je pro vás moderování v České
televizi, může mít strach, aby mu během delší pracovní pauzy neujel vlak a měl se kam vrátit.

Ano, sama jsem z toho měla strach a pořád trochu mám, ale tím, že v České televizi intenzivně pracuju od svých dvaceti let,
přišlo mi, že bych mohla mít vybudovanou už dostatečně silnou půdu pro to, abych si o volno zkusila říct. Reakce ředitele
zpravodajství Zdeňka Šámala naštěstí byla skvělá. Přišlo mi, že si uvědomuje, že moderátoři čelí ohromnému tlaku, že jdou
každý den se svou kůží a obličejem na trh a bere jim to obrovské množství energie.
Sama jsem si navíc k práci v televizi vytvořila dost nezdravý vztah. Příliš jsem se snažila, abych byla neustále perfektní, aby se
mnou byli všichni diváci spokojení, což pochopitelně není možné. Jakýkoli kritický komentář se mi dostával hluboko pod kůži, a
delší pauzu jsem tak potřebovala i proto, abych si od toho všeho udělala odstup. Kdybych se totiž k moderování v televizi
nenaučila přistupovat s vnitřním klidem, nevím, jestli bych se tím v budoucnosti mohla živit dál.
Během pracovní pauzy k oddychu nedošlo
Podařilo se vám v uplynulých dvou měsících neplacené dovolené už trochu zvolnit?
Hodně jsem cestovala, měsíc jsem strávila sama na Kostarice a pak jsem ještě byla na horách. Zatím mám ale pocit, že jsem se
moc nezastavila a že si ten shon částečně vytvářím sama. Často mám totiž tendenci svůj každodenní program hrozně
překombinovat, domluvit si tisíc věcí a pak nemít skoro žádný volný čas. Na to jsem koneckonců dojela i před svou současnou
pauzou. Když už jsem zrovna nevysílala, tak jsem se buď připravovala na další den, nebo jsem pracovala na své knížce.

Teď mám zase spoustu aktivit spojených s jejím vydáním a do toho jsem rozjela jeden dokumentární projekt týkající se
problémů se vzhledem. Budu se tam věnovat mimo jiné tomu, jak se dá vyrovnat se změnou zevnějšku po úrazu nebo nemoci,
ale i minoritám a tomu, jak se k nim česká společnost staví. Na druhou stranu jsem si od svého volna ani neslibovala, že na půl
roku úplně přestanu pracovat, že budu jen sedět na gauči a meditovat. Občas sice medituju, ale vůbec mi to nejde.
Potřebovala jsem spíš na chvíli vypadnout z televizního prostředí, kde jsem byla pořád vidět.
Zatím jste tedy došla k závěru, že vás kromě tlaku pracovního prostředí dostává do stresu i vlastní myšlenkové nastavení.
Ano, zjevně mám v sobě zakořeněné, že pořád musím něco dělat a někde být, protože pak budu lepší člověk. To samozřejmě
pramení i z rodiny. Táta šel cestou ambiciózní výchovy, což mi na jednu stranu dalo ctižádost a pracovitost, ale zároveň pocit,
že nikdy nejsem dost dobrá. Momentálně se s tímhle vnitřním tlakem snažím terapeuticky vypořádat, ale zatím se mi ho
nepodařilo úplně odstranit.
Zmínila jste svou knihu, kterou jste pojmenovala Novinářky a přinášíte v ní devět rozhovorů se ženami v českých médiích - od
sportovní reportérky Barbory Černoškové přes dokumentaristku Apolenu Rychlíkovou až po vaši kolegyni Světlanu Witowskou.
Mluvíte s nimi o tom, jak se jim podařilo prorazit skleněný strop redakční hierarchie, jak se vypořádaly se sexismem ze strany
nadřízených i politiků, či jak našly rovnováhu mezi kariérou a mateřstvím. Co vaše respondentky spojuje a v čem se naopak
liší?

Spojuje je síla, bez které by se ve světě médií minimálně na svých pozicích neobešly. Rozdělují je strategie, s jakými se v
prostředí žurnalistiky pohybují a jakým čelí nástrahám, které jste zmínil. Když jsem třeba Petru Procházkovou nebo Martinu
Riebauerovou oslovila, jestli by se se mnou na knížce nepodílely, říkaly mi: "Ale já nejsem taková feministka." Přitom ani já jsem
nechtěla psát manifest o tom, jak jsou chlapi v médiích zlí a jak nám ubližují. Spíš jsem se snažila poodhalit, s jakými přístupy se
ženy mohou stavět k prostředí, kde navzdory všem společenským posunům stále fungují nějaké středověké archetypy, jak to v
mém rozhovoru trefně pojmenovala Daniela Drtinová. K prostředí, které je z vícero důvodů převážně maskulinní - aspoň na
úrovni vedoucích funkcí.
Ženy, které se v českých médiích etablovaly v 90. letech, mi například k tématu sexismu říkaly, že než aby šly za šéfem s tím,
že je politik poplácal po zadku, vyřešily si to radši samy. Dneska se o takových situacích v redakcích mluví mnohem otevřeněji
a zároveň ženy mají k dispozici mnohem víc platforem, kde mohou problém artikulovat. V porevoluční době se novinářky
nemohly jen tak svěřit na sociálních sítích, a navíc se tehdy vymezování vůči sexismu takzvaně nenosilo.

Mateřství ženy v médiích limituje
Bývalá válečná reportérka Petra Procházková ve vaší knize přiznává, že je jí zpětně líto, že měla syna až ve dvaačtyřiceti letech
a do té doby byla pohlcená prací. Mohou už dnes české novinářky kariéru s rodinou skloubit, nebo je pro ně dítě pořád
nevýhodou?
Myslím, že mateřství ženy v médiích stále limituje. První diskvalifikací je už předpoklad, že děti mít budete. Sama jsem na
pracovní příležitosti měla štěstí, v očích mnoha zaměstnavatelů ale nebývá mladá žena s dlouholetým vztahem úplně
perspektivní. Když se vám potom dítě narodí, musíte zase řešit, jak znova naskočit do pracovního režimu, a hodně záleží na
tom, jestli máte vstřícného šéfa, který vám k tomu poskytne dostatečný prostor. Martina Riebauerová a Jana Klímová měly
například dobrou zkušenost. Zřejmě tedy mateřství s prací nějak skloubit jde, jen to asi vyžaduje velké sebezapření.
Ze zkušeností, které vidím a slyším kolem sebe, mi ale stejně připadá, že se ženy s příchodem dětí už nikdy nebudou moct
práci věnovat stoprocentně. Zatímco muž v kariéře nemusí nikdy polevovat, v případě ženy bude pracovní nasazení vždycky
kolísat, protože ji doma čeká druhá šichta. Mluvila jsem o tom i s Lenkou Kabrhelovou, která dostala několik novinářských cen,
strávila rok na studijním pobytu na Harvardu, práci dává sto procent a na výsledku je to vidět. Děti ale nemá a je otázka, kolik
žen, které děti mají, by se dostalo na její level.
Sama jste se za osm let v České televizi vypracovala až k moderování pořadů Interview ČT24, Události, komentáře a v době
covidu i hlavní zpravodajské relace. Nastoupila jste tam ve druhém ročníku na vysoké škole a v zahraniční redakci jste často
přímo z místa informovala o dění na evropských summitech. Jak se vám ve veřejnoprávním médiu, kde aspoň ze zkušeností
mých spolužaček vládne docela pevná hierarchie, podařilo prorazit? Potřebovala jste ostré lokty, aby vás pustili k práci, která je
opravdu vidět?

Když jsem v České televizi začínala, nebyly pro mě výhodou ani tak ostré lokty, jako spíš ohromná chuť novinařinu dělat a taky
velká trpělivost. Tím, že jsem v té době měla za sebou zkušenost se soutěží krásy a modelingem, nijak zvlášť jsem netoužila po
tom, abych byla co nejdřív vidět na obrazovkách. Naopak mě bavilo učit se novinařinu od základu, takže mi vůbec nevadilo, že
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jsem první dva roky seděla na zahraniční směně, kde jsem zpracovávala agenturní zprávy, připravovala podklady moderátorům
a občas jsem namlouvala reportáže. První živý vstup z terénu přišel opravdu až po těch dvou letech. Ve srovnání s některými
mými kolegyněmi jsem v sobě totiž nikdy neměla takovou dravost, spíš jsem si to vydřela a vyčekala.
Sahat ženám na zadek bylo normální
Zmínila jste svou účast v České Miss, kde jste se v roce 2012 stala jednou z finalistek, a média to v souvislosti s vašim jménem
dodnes zmiňují. V málokterém článku už ale připomínají, že jste se do soutěže zapojila v době, kdy jste ještě jako
středoškolačka byla na novinářské stáži v Pardubickém deníku. Sám jsem popravdě před maturitou ani nečetl noviny, natož
aby mě napadlo přihlásit se do nějaké redakce na praxi.
Já jsem se už ve třeťáku zajela podívat na den otevřených dveří na Fakultě  sociálních  věd  a dověděla jsem se, že na komisi
při přijímačkách uděláte dojem, když si s sebou donesete pár vystřižených článků, které vám už v novinách vyšly. To mě
přimělo zvednout telefon a zavolat do Pardubického deníku, kde mě pak nechali psát první mini články. Jednou mě poslali
udělat anketku na casting České Miss, kde se mě pořadatelé nečekaně zeptali, jestli si soutěž nechci zkusit. Byla to ale jen
krátká epizoda, po které jsem si uvědomila, že tenhle svět není úplně pro mě.

Do jaké míry pro vás pak nálepka České Miss byla v novinářském prostředí přítěží?
Vím, že vůči mně ze strany některých lidí panovala jistá nedůvěra. V soukromých stanicích totiž existoval precedens bývalých
účastnic soutěží krásy, které šly rovnou do hlavních zpráv, takže se v České televizi možná báli, že taky budu chtít hned
moderovat Události. Sama jsem přitom takhle vůbec neuvažovala. Chtěla jsem se od své zkušenosti v České Miss naopak
odstřihnout a stát se plnohodnotnou novinářkou. Všichni se ovšem pohybujeme v určitých stereotypech, takže si mě holt asi
někteří kolegové na nějakou dobu zařadili do škatulky bývalé miss. Po osmi letech v České televizi je pro mě ale účast v soutěži
krásy už jen kolonkou v životopise a trochu se divím, že se mě na to po lidé stále ptají. Spíš si teď v sobě zpracovávám, nakolik
je pro mě jako ženu otázka vzhledu důležitá.
Druhá věc jsou pak reakce některých diváků, kteří mi píšou, proč nenosím kratší sukně a větší výstřih, nebo mě posílají zpátky
na přehlídková mola. To, že si lidé u televizních moderátorek všímají jejich zevnějšku, je samozřejmě přirozené. Kdykoli se ale
snažím veřejně upozorňovat na to, že některé komentáře nejsou v pohodě, narážím u části lidí na velké nepochopení. Taky mi
záleží na tom, abych se cítila dobře, a udělá mi radost, když mi někdo řekne, že mi to sluší. Vadí mi jen nedostatek respektu.
To, že jsem mladá žena, přece nedává nikomu právo, aby se ke mně choval jinak než k mým kolegům z řad starších mužů.
O zkušenostech se sexistickými narážkami ze strany diváků jste psala už v loňském komentáři pro Aktuálně.cz. Myslíte, že se po
jeho přečtení autoři nevhodných příspěvků chytili za nos?
Někteří lidé mi po zveřejnění komentáře psali, že si dřív vůbec neuvědomovali, že mě nebo jiné ženy mohou sexistické reakce
ponižovat, a že po přečtení textu začali o tématu uvažovat trochu jinak. Byli mezi nimi třeba otcové, kterým došlo, že by sami
nebyli rádi, kdyby za pár let čelily sexismu ze strany učitelů nebo zaměstnavatelů jejich dcery a zažívaly stejně nepříjemné
pocity jako já. Tahle skupina sice není úplně početná, ale právě kvůli ní to dělám, pokud tedy pominu ženy samotné. Řada
mužů svůj pohled samozřejmě ani po přečtení mého komentáře nezměnila. Namítali, že dřív bylo úplně normální, když chlap
ženské řekl tohle a támhleto, a že to tehdy žádné z nich nevadilo.

Vedle nich se ozývaly ještě ženy, kterým se ve feministickém žargonu říká pick-me girl. Prohlašují, že se sexismem samy nemají
problém, a znevažují pohled žen, které téma vnímají citlivěji. Z téhle skupiny na mou adresu zaznívaly výkřiky o tom, že když
jsem byla v miss, měla bych mlčet. Chápu, že na někoho moje současná iniciativa v kontextu někdejší účasti v soutěži krásy
může působit kontroverzně. Na druhou stranu jsem přesvědčená, že každá žena má nárok na respekt, a i kdyby se živila jako
tanečnice u tyče, nikdo nemá právo jí na ulici sahat na zadek.
Na závěr bych se ještě vrátil k tématu vztahu k vlastnímu vzhledu, které jste naťukla a kterému se věnujete i v chystaném
dokumentárním projektu. Jak o něm momentálně uvažujete?
Hodně se zamýšlím nad tím, proč společnost od žen v takové míře vyžaduje, aby byly krásné. Mnoho z nich má v důsledku toho
pocit, že vzhled je jejich hlavní kapitál. Myslí si, že jen díky kráse mohou prorazit a uspět, protože jim to společnost celý život
říká. Začíná to už výchovou v rodině, kde holky často slýchají věty jako: "Zhubni! Jinak tě nebude nikdo chtít." Podobné
poznámky mohou ženám způsobit strašná traumata. Od chlapů přitom nikdo nic takového nevyžaduje a žena přece může být
mnohem víc než jen krásná. Zabývám se tím i proto, že pro mě osobně bylo vždycky dost důležité, jak vypadám. Uvědomuju si,
že i když se moje kariéra už dávno neodvíjí primárně od vzhledu, pořád na svůj zevnějšek kladu docela velký důraz. A to si
paradoxně velmi často moc hezká nepřipadám.

Ruská propaganda
TV , Datum: 09.03.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 12:21 , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský -
Rozhovor I , Země: Česko
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expertka na politickou a
vládní komunikaci, propagandu a public relations Denisa Hejlová přijala pozvání do DVTV, zdravím vás, dobrý den.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Dobrý den.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pojďme se na začátek podívat hned na jednu fotografii, respektive fotografie jsou to 2 z jednání s ministry obrany. Co to říká o
strategické komunikaci Ruska na straně jedné a strategické komunikaci Ukrajiny na straně druhé?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Tady se zaměřujeme na tzv. vizuální prvky ve strategické komunikaci nebo můžeme říkat i v propagandě a vidíme tady
jednoznačně tu distanci, ten velký odstup Vladimíra Putina od jeho vlastních lidí, který určitě nepůsobí dobře. Ta ruská
propaganda se zaměřuje hodně na používání síly a silových motivů, dominance a vlastně takového toho hrubého až nátlaku a
ta ukrajinská komunikace se zaměřuje spíše na hodnoty sdílení, kamarádství, podporování morálky, takové té jednotnosti a
podporování vlastně těch dobrých hodnot mezi lidmi.
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Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Zmínila jste už několikrát sousloví ruská propaganda, můžete vysvětlit, co to přesně obnáší, v čem spočívá ona ruská
propaganda?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Ta ruská propaganda je poměrně rozjetá mašinérie a dělí se na několik hlavních proudů. My jsme zatím vnímali hlavně ten,
který byl za cílený na nás na ten západní svět a cílem této propagandy bylo vlastně narušit důvěru obyvatel v cokoliv. Ta hlavní
jejich strategie vycházela z narušování toho, aby lidé věřili nějakým objektivním faktům, v podstatě "nic není pravda, všechno je
možné". Teď se ale objevuje čím dál tím více i ruská propaganda zaměřená na jejich domácí obyvatelstvo a na demoralizování
Ukrajinců a ta je postavená na takovém příběhu, kterému můžeme říkat vlastně v podstatě jakoby "může za to Ukrajina". Je to
svalování viny na Ukrajinu. A Rusko říká, že vlastně Ukrajina popřípadě Západ jsou vlastně původci toho, proč Rusko napadlo
a že ten Západ je vlastně tím viníkem, což samozřejmě je lež, my to víme, ale ta propaganda toho tak využívá.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Chápu to správně tedy, že jsou 2 různé linie, které by obráceně neplatily v momentě, kdy by se začala ruská propaganda mířící
na ruské občany aplikovat na Západ, tak by to neneslo vůbec žádné ovoce.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je to přesně tak a těch lidí je dokonce několik. A ta hlavní linie, kterou teďko vlastně Rusko používá, tak tu můžeme jako
připodobnit v podstatě k takovému staršímu typu propagandy, se kterým jsme se setkávali například v nacistickém Německu.
Je to tzv. velká lež, kdy v podstatě oni vybudovali příběh, o kterém my můžeme říci, že je vlastně natolik, jak nám připadá
nepatřičný nebo neuvěřitelný, že přesvědčí ty lidi o tom, že to je velká pravda. V podstatě se říká, že lidé spíše uvěří velké lži
než malý.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Je hlavní tváří ruské propagandy prezident Putin?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je hlavní tváří ruské propagandy Vladimír Putin, ale zároveň to není jenom on. Tam je potřeba si uvědomit, že když někteří lidé
říkají, že to je jenom Putin, kdo řídí tu propagandu, tak on má kolem sebe celý tým lidí, má prostě svůj parlament, Ruskou dumu
a má celou řadu lidí, kteří ho podporují, ať už jsou to obyčejní lidé, anebo přirozeně politici.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Dlouho byl jedním z nejbližších poradců Vladislav Surkov, přezdívaný šedý kardinál, který měl až donedávna na starosti právě
Ukrajinu, propagandu a ideologii. Ale necelé 2 týdny před invazí na Ukrajinu byl z funkce odvolán. Jak si to vysvětlujete, už
nechtěl držet stejnou linii?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
O tom nemáme žádné informace.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Nedokážete vůbec ani zaspekulovat, jak by to mohlo být.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Nedokážeme říct. Co dokážeme říci, je to, jaký je tam ten příběh. Tam vidíme, že stejně tak jako ti Němci vlastně před válkou
říkali, že Židé jsou ti, kdo mohou za ekonomický propad Německa, za prohru Německa v první světové válce, že to jsou vlastně
ti, proti kterým se Německo musí bránit a že Německo se proti nim bude bránit tak, že vlastně je bude fyzicky likvidovat. Tak to
samé dneska slyšíme v té ruské propagandě tzn. jsou to Ukrajinci, kteří rozpoutali konflikt a my se proti nim budeme bránit.
Přestože víme, že ta pravda je zcela naopak, my vidíme, že jsou to ruské tanky, které vjely na Ukrajinu a nikoliv naopak.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Když se vrátím úplně na začátek oné fotografie, tak vy jste v souvislosti s fotografií z Ruska s prezidentem Putinem použila
rovnou sousloví ruská propaganda, ale když jsme se bavili o Ukrajině, tak jste řekla komunikace ukrajinská. Máme to chápat
tak, že ukrajinská propaganda není?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Každá strana ve válce používá propagandu a samozřejmě Ukrajina spíše používá to slovo strategická komunikace, aby
zdůraznila, že je v té defenzívní v té obranné linii. Někdy se také dříve používalo slovo kontra propaganda, ale samozřejmě i ta
ruská i ta, pardon, ukrajinská strana se snaží zdůraznit svoje úspěchy, aby podpořila morálku svého obyvatelstva a nalomila
morálku ruského obyvatelstva a ruských vojáků.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezident Zelenskyj je aktivní hodně na sociálních sítích, mluví ke svým občanům, k Západu, pravidelně točí videa
na mobilní telefon. Celý twitterový svět tak každé ráno čeká nějaké jeho svědectví. A jde i v jeho případě o propagandu nebo je
prostě autentický? Jak hodnotit právě ta videa, která se objevují na twitterovém účtu?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Tak to rozlišení je jako takové vágní. My tomu klidně můžeme říkat i propaganda, protože je to použití komunikace v době
vlastně válečná agrese, ale co je podstatné je to, že prezident Zelenskyj vlastně nepoužívá to, co používá prezident Putin, že
by někoho cenzuroval, že by někoho zavíral, že by prostě měl tvrdé tresty pro ty, kdo budou říkat opak. Dokonce ani nemá
vlastně ten jednotný slovník, což je hlavním znakem té propagandy, zatímco Vladimír Putin má vlastní slovník, používá prostě
slova, která jsou v prudkém rozporu s realitou. Válce říká speciální operace atd. cenzuruje, zavírá lidi, zavírá demonstranty, což
jsou vlastně ty znaky té totalitní komunikace, jejíž součástí je propaganda.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
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Dá se už v tuto chvíli říct, kdo je v komunikaci úspěšnější obratnější, zda je to Rusko, anebo Ukrajina?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Tak určitě v té komunikace směrem na Západ je úspěšnější prezident Zelenský, protože je autentičtější. On používá moderní
sociální média, on působí jaksi velmi bezprostředně a získal si také, jak jsme viděli, svou komunikací bezprecedentní podporu
lidí v tom západním, ale nejenom západním světě. Co je ale potřeba říct, je také to, že ta válka se nevede jenom slovy, že
jenom slova nestačí, že tady už jsou na místě i jiné formy boje.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Tzn. že ten slovní souboj nebo komunikace směrem, ať už ke svým vlastním občanům nebo směrem k Západu se stává
součástí války, že už to není jenom to, že vyjedete někam s tanky, dejme tomu, a bojujete opravdu v ulicích, ale možná i třeba
tahle ta slovní komunikace nebo slovní válka, jestli to tak můžu nazvat, má větší váhu než ta v ulicích?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je to tak, ale ať prezident Zelenský bude mít sebelepší image, tak pořád potřebuje zbraně a střely na to, aby vyhrál.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Není to vlastně nesmírně složitá situace. Mám na mysli to, že jsme poprvé v historii svědky něčeho, kdy se válečným
reportérem může stát prakticky kdokoliv. Někdo, kdo stojí zrovna nějaký okamžik na ulici, něco se tam děje, zaznamená to
telefonním přístrojem.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Ano je to tak. O tomto konfliktu se říká, že to je první válka na sociálních médiích a zároveň to ztěžuje velmi i práci třeba
válečných reportérů nebo i obyčejných lidí, protože těch informací je mnoho.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A je těžké se v nich vyznat. Nerozbíjí to potom jakoukoliv propagandu, když vidíte, že máte spoustu svědectví z nějakých míst,
nebo to přináší nějaká úskalí?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
No podle našich posledních informací zatím naopak třeba ruská propaganda vytváří falešné ověřovací kanály faktů, čímž
vlastně velmi úspěšně přispívá k tomu, aby ten komunikační chaos byl jako stále vyšší. Na to je jedno jednoduché doporučení,
člověk musí sledovat ověřené zdroje, musí stále více spoléhat na opravdu žurnalisty, kteří mají ty zprávy přímo z terénu a
sledovat těch zdrojů více. Teď už nestačí, kdo se v tom se skutečně vyznat, tak je dobré sledovat třeba i jiné kanály, než jsou
jenom média, různé zpravodajské služby /nesrozumitelné/ a odborníky atd.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Není ale právě v dnešní době neuvěřitelně složité poznat ty správné zdroje? Není vlastně v dnešní složité době velmi
problematické ověřit si, zda to, jak to vypadá, jak to na nás působí, je opravdu pravda?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je, ale na druhou stranu musíme říci, že na Ukrajině stále je mnoho reportérů, kteří dělají svou práci a dělají ji dobře.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme na tu ruskou stranu, Rusko zablokovalo přístup k sociálním sítím Facebook, Twitter, YouTube, protože se
jim nelíbilo, jaké informace se o invazi objevují právě na sociálních sítích a v dalších médiích. Jak velké jsou tedy šance, že se k
běžným Rusům vůbec ty pravdivé informace dostanou?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Cenzura v Rusku je opravdu velmi přísná a hrozí za to velké postihy a lidé se bojí. Viděli jsme například zprávy, že se třeba bojí
i pohřbívat své mrtvé vojáky, jejichž těla již přišla do Ruska, právě proto, aby třeba na tom pohřbu nevznikly ty emoce a nevyřkli
slova, za která by mohli potom jít do vězení. Takže skutečně ta situace v tom Rusku je velmi komplikovaná a velmi obtížná.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Jinými slovy Rusové jsou odkázáni na všechna ta média, která jim, lidově řečeno, naservíruje Kreml.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je to tak a Rusové v tom žijí již velmi dlouho. A my nemáme důvod domnívat se jako, že by tomu velká část těch lidí nevěřila. To
skutečně vytváří jinou realitu. A stejně tak, jako i my jsme věděli, že Rusové stále, já jsem se s tím setkala osobně i prostě v
současném tisíciletí, Rusové považovali tehdejší pomoc socialistickému Československu za jako dobrý čin, za to, že nám
pomáhali před naším vlastním jako vojenským pučem a že vlastně oni museli sponzorovat po 20 let nás, tak stejně tohle to se
bude objevovat i v tomto konfliktu. Stále prostě mnoho Rusů bude věřit, že to byli Ukrajinci, kdo je napadli, což je samozřejmě
lež.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Zároveň mě ale napadá, jestli může vůbec existovat nějaký relevantní průzkum, kdy bychom si to, co jste teď momentálně řekla,
ověřili. Asi by bylo nesmírně složité se k nějakým relevantním datům dobrat.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Zatím je to prakticky nemožné, protože lidé, i když budou odpovídat, tak budou odpovídat to, co předpokládají, že se od nich
chce.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Západ zase blokuje dezinformační weby, které slouží jako nástroj ruské propagandy. U nás je takových webů 8. Je to dobře?
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Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Toto nejsou samozřejmě jediné weby a nejsou to jediné zdroje těch informací, takže ta debata o tom, jestli je to dobře, nebo ne,
byla v podstatě asi jediným takovým konfliktním tématem, na kterém se lidé nemohli shodnout. Ten základní argument, který
třeba říká německý profesor komunikace Christian Hoffmann, je ten, že Evropa má jiné hodnoty, a že by měla i bojovat jinými
zbraněmi, tzn. že by neměla zavírat a cenzurovat, ale měla by vysvětlovat a vlastně poučovat ty občany o tom, jak se v té
situaci mají vyznat, co je to propaganda, jak na ně působí a vlastně dát jim ale možnost i vidět to, jak ta propaganda vypadá.
Koneckonců my se té propagandě ruské nevyhneme. Vždyť i v televizi nebo v různých jiných médiích vidíte vyjádření
prezidenta Putina a dalších ruských politických představitelů. Takže to není tak, že bysme to najednou neměli vidět, jenom je
potřeba dát do toho správného kontextu a vlastně otevřít lidem ty oči, aby věděli, co vidí.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A vy máte pocit, že vysvětlování funguje, že se daří lidem otevírat oči? Protože když si vzpomenu na dobu ještě před několika
týdny, kdy všichni řešili covid, tam se také hodně mluvilo v souvislosti právě s covidem o různých dezinformacích atd. Máte
pocit, že je tady nějaká autorita, která by mohla na lidi působit tak, že by jí bezmezně věřili?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Tak komunikační vědci už si po léta myslí, že lze vynalézt něco takového jako očkování proti propagandě a už z dvacátého
století víme, že něco takového není jednoduché, ale každopádně bychom se měli o to alespoň snažit. A tady vidíme, že jak
Česká republika, tak i Evropská unie toto v minulých letech hrubě zanedbaly a že pro to neudělaly opravdu téměř nic.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ale myslíte si, že do budoucna ten prostor je, že se ještě dá zvrátit myšlení lidí a vůbec schopnost kriticky myslet a udělat si
obrázek na to, co se k nám dostává z různých stran a čelit tak, dejme tomu, dezinformacím?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Bude to opravdu velmi těžké, ale měli bychom aspoň začít.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Jak se vůbec dnes v záplavě informací vyznat? Hned na začátku invaze proběhla médii zpráva o ukrajinských vojácích, kteří se
odmítli vzdát na Zmijím ostrově a byli ruskou armádou okamžitě zabiti. Nakonec se ale objevila informace, že jsou všichni v
zajetí. Podobně video ruského tanku, který táhne traktor, ale bohužel nikdo už potom neví, jestli jde o ukrajinského farmáře,
který Rusům odtáhl tank nebo o ruskou armádou ukradený traktor, kterým svůj tank přesouvá. Je vůbec možné zjistit, která z
těchto verzí je pravdivá?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
No těchto věcí se bude objevovat ještě opravdu hodně. Tam je potřeba soustředit se na to, co je hlavním cílem toho sdělení a
do čeho to zapadá. Lidé, kteří velmi pozitivně vnímají komunikaci prezidenta Zelenského, mají někdy tendenci myslet si, že ta
situace je lepší, že to zvládnou, že to vyhrají, protože poslouchají ta motivační videa, a protože prostě každý takovýto obrázek
je potěší. V podstatě mají na to předem vybudovaný takový nějaký svůj názor, nějakou kognitivní předpojatost tomu říkáme a v
souladu s tím to vnímají. A naopak zase třeba ti, kdo fandí ruské straně, i takoví lidé jsou, tak ti zase jakoukoliv takovouto
informaci mohou zpochybňovat, mohou říkat, že to není pravda. Takže tady v tom opravdu funguje nějaké to kognitivní
zkreslení a každý člověk si to bude vynakládat podle toho, ke komu má větší sympatie. Tam je potřeba se soustředit na to, co
je přesně cílem té které strany, že třeba tím ruským cílem je skutečně nabourat tu naši důvěru a prezentovat ty věci zcela jinak,
než jak jsou ve skutečnosti.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Mám tady také jednu vaši citaci, kterou jste řekla pro Technet, ale trošku se tím vrátíme k něčemu, co už jsme probrali: "Boj
proti ruské propagandě měl začít mnohem dřív. V tomto jsme jako republika selhali. Některé instituce, například Bezpečnostní
informační služba na to upozorňovaly dlouhodobě a političtí představitelé si to mohli uvědomit lépe a věnovat tomu větší
pozornost. Zodpovědnost padá na ně." Co tedy v boji proti propagandě může udělat konkrétně Česká republika a potažmo já
jako občan České republiky?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Podívejte se, já jsem učitelka vysokoškolský pedagog, takže samozřejmě z mého pohledu, já vám řeknu, čtete, vzdělávejte se,
dohledávejte si o tom informace, protože ta historie nás tady v tom může neuvěřitelně poučit. Když se podíváme na to, jak
fungovala nacistická propaganda, tak v té komunikaci Ruska tam dneska vidíme zcela jasné paralely. Také by mě nenapadlo,
že se až takhle vlastně budeme dostávat do té historie do té minulosti, ale ta lidská povaha se nemění a tyto věci prostě se
bohužel objevují znova a znova.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Jak jsme na tom všeobecně v České republice nebo jak je na tom vláda, česká vláda, český kabinet se strategickou
komunikací?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Dlouho se o tom mluví, ale ještě se nic nestalo. V současné době podle mých informací se čeká na to, aby vláda konečně
ustavila jednoho koordinátora, který bude vlastně koordinovat ty různé složky vlády, které se na tom podílejí, například máme
třeba docela dobrou a dobře financovanou kyberbezpečnost, která je také součástí té strategické komunikace. Takže tam
vlastně doufáme, že se to stane.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Takže ji potřebujeme. K čemu konkrétně?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Potřebujeme ji zcela určitě, protože prostě Česká republika má své ministerstvo obrany, Česká republika nakupuje zbraně a
také lidem musí vysvětlovat vlastně, k čemu to je. A stejně tak i ta strategická komunikace by měla lidem vysvětlovat, vlastně
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třeba čím procházejí, k čemu jim to bude, proč je to vlastně pro jako jakým způsobem se třeba bránit. Viděli jsme, že třeba v
současné době spousta lidí je velmi samozřejmě znepokojená tou situací, nevědí, co mají dělat, potřebují informace, potřebují
jednotlivé jednoduché návody, jak se zachovat, jak se zachovat třeba, když já nevím, jsem nervózní, hledám informace o
protiatomovém krytu. Jak mám pomoci třeba lidem, kteří sem přicházejí. Jak mám řešit nějakou konkrétní situaci životní. A
samozřejmě snímat z nich i strach, protože spousta lidí Čechů se bojí té situace, bojí se, že se bude zdražovat, bojí se, že se
lidé začnou hádat, bojí se, že přijdou o práci. A tohle to je vlastně úkolem i politiků, aby vysvětlovali těm lidem, jaký dopad ta
situace bude mít na jejich životy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Takže když tato složka chybí a není dostatečně vysvětlováno lidem v České republice, tak může dojít minimálně k nějaké
frustraci a možná i potom k chaosu /nesrozumitelné/.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Ano, je to tak. A opět k nalomení vlastně důvěry v ty naše politické představitele, že mají tu situaci pod kontrolou.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Jak se vlastně, teď mi jde o vysvětlení pojmu strategická komunikace, liší od propagandy?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
To je na přednášku asi tak na hodinu a půl. Já bych jenom ráda řekla, že ta strategická komunikace je věc poměrně nová,
která reaguje právě na tu technologickou změnu v komunikaci. Na to, že dneska je mnohem složitější vlastně v té komunikaci
se vyznat a také, protože ta komunikace se dostává do řídících složek, ať už firem nebo států nebo třeba neziskových
organizací. A my už vlastně v České republice na Univerzitě Karlově máme první obor magisterský, který se specializuje na tu
strategickou komunikaci, takže letos budeme mít i první absolventy tohoto oboru.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Kdybychom měli zhodnotit Českou republiku, co by se u nás mělo změnit? Nebo máte pocit, že už jsme začali? Načali jsme
nějakou změnu a jsme třeba na dobré cestě?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Když jsem viděla výzkumy před zhruba půl rokem, tak z nich vyplývalo, že Češi vlastně docela dobře umějí dekódovat
informace, přestože se u nás objevuje celá řada lidí, kteří tedy sledují dezinformační média a věří těm narativům. Tak přesto,
když se na to podíváme vlastně z té většinové společnosti, tak je jako docela z toho vycházela pozitivní čísla. A je to vidět i
dnes na té podpoře, kdy my jsme viděli výzkumy veřejného mínění, které ukazovaly, že přes 90 % Čechů podporuje Ukrajinu a
mají jasno v tom, kdo koho napadl. Že Rusko napadlo Ukrajinu. To je velmi důležité si to uvědomit, že ti Češi prostě tady v tom
mají jasno, dokážou to prohlédnout a jako dokáží používat svůj vlastní rozum. Samozřejmě tam jako hrozí, že těch příběhů z té
ruské strany, které budou lživé a kterým lidé budou věřit, bude čím dál tím více.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to takhle vydrží. Protože když si vzpomenou i před dvěma lety, když vypukla koronavirová
epidemie a nikdo jsme nevěděli, co se vlastně bude dít, tak mi taky přišlo, že zpočátku lidé více věřili tomu, co přicházelo za
informace, později začali rozporovat. Jestli vlastně něco podobného máme očekávat i v tomto případě, že teď je celý svět
víceméně semknutý, všichni v uvozovkách samozřejmě, že jsou lidé, kteří tomu nevěří, věří tomu, že Rusko napadlo Ukrajinu.
Bude se to měnit tedy?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Zcela jistě, jak jste řekla a i si to všichni pamatujeme. Roušky jsme všichni šili 2 3 týdny a potom vlastně ti lidé už upadali do
nějaké letargie, měli strach o to, jestli třeba přijdou o zaměstnání, jak budou muset změnit život, museli učit děti, soustředili se
na své vlastní problémy. Takže tohle to zcela jistě se bude měnit, a právě proto je potřeba vlastně sledovat i to, co si Češi o
tom myslí a udržovat je v tom, aby i Češi si vlastně udrželi tu naši morálku.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A když vezmu tyhle ty 2 body, co nás zaměstnávají v posledních dvou letech, tzn. koronavirus a teď současná situace na
Ukrajině. Myslíte si, že to může v něčem zlepšit, jak strategickou komunikaci, tak boj proti dezinformacím? Že se na tom můžeme
něčeho přiučit, naučit a do budoucna můžeme být lépe připraveni na situace, které opět budou vyžadovat poměrně
koncentrované myšlení a předávání informací směrem k veřejnosti?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Určitě se všichni na tom snažíme najít spoustu pozitivních bodů. Je otázka, zda nám toto pomůže. Co určitě víme, že to
akceleruje vývoj. Každý takový to vojenský konflikt akceleruje vývoj technologií, médií atd. Já jsem trošku skeptická, kdyby teď
přišla druhá pandemie, myslíte si, že jsme se z té první poučili? No uvidíme. Takže já samozřejmě jsem optimistka, takže věřím,
že se z toho poučíme a že třeba to prospěje i české vládní strategické komunikaci, ale samozřejmě zase na druhou stranu je
potřeba vidět to realisticky a uvědomit si, že ty těžké časy nás teprve čekají.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Děkuju vám za rozhovor. Díky, že jste k nám přišla. Na shledanou.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Děkuji moc za pozvání. Na shledanou.
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Mají v logu „Z“, už řadu let. Nyní ho nešťastné firmy kvůli útokům mění URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Iva Špačková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 12:43 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Firmy, Byznys / Trendy, Byznys, Magazín Byznys, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Hněv lidí z ruské agrese vůči Ukrajině dopadá i na firmy, jež nemají s ruskou invazí nic společného. Stačí, aby měly v logu
písmeno „Z“.

Společnosti, které začínají na písmeno Z a postavily na něm svou komunikaci s veřejností, mohou dnes čelit velkému hněvu
některých zákazníků. Ačkoliv své logo se zvýrazněným „zetkem“ mohou používat už řadu let a až do 24. února letošního roku
bylo vše v pořádku, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu je vše jinak. 
Lidé si začali písmeno Z spojovat se znakem, kterým je označena část ruské výzbroje na Ukrajině a jejž začali používat Putinovi
příznivci a podporovatelé, a stal se pro ně symbolem agrese. Někteří z nich, kteří neznají či nevnímají širší kontext užívání log
konkrétních firem, si pak na takových firmách vybíjejí svou frustraci z napadení Ukrajiny tím, že na ně útočí právě kvůli jejich do
té doby neškodnému logu Z. 
Vztek zákazníků z celého světa pociťuje například izraelský internetový obchod Zahal, který prodává taktickou výzbroj a zbraně
a je oblíbený i mezi českými zákazníky. Nyní však řada kupujících, a to i stálých zákazníků, nechce mít s takovým označením nic
společného. 
„Z? Co to má znamenat? S takovým označením si nic nekoupím,“ říká například v diskusi pod novým výrobkem muž s nickem
Michael Moon. „Logo byste měli změnit, jestli chcete dál dělat byznys,“ doporučuje zase diskutující Jiří Sisa. 
Firma se snaží bránit a pod každým příspěvkem vysvětluje, že logo využívá už řadu let. Z reakcí zákazníků je nešťastná, ale
kvůli negativním reakcím však už jeho podobu, alespoň na sociálních sítích, změnila. 
„Naše logo, žluté písmeno Z v černém kruhu označující jméno Zahal, máme už 15 let. V posledních dnech čelíme nepříjemným
komentářům o podpoře ruské okupace. Samozřejmě to tak není, nesouhlasíme se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu, jen
máme bohužel logo s písmenem Z, které si vybrala ruská invazní vojska. Ze Zetka se stala nová svastika, takže jsme hned
změnili profilové fotky na sociálních sítích. Musíme se s tím poprat, ale není jednoduché vše takřka ze dne na den změnit,“ řekl
SZ Byznys Yoav Dotan, majitel izraelského internetového obchodu Zahal.org. 
Zatímco na sociálních sítích lze logo relativně rychle upravit, na dalších dokumentech, jako jsou videa, fotky či propagační
materiály, je to podle něj mnohem složitější. „Rebranding je nákladná věc. V ideálním případě bude tato změna jen dočasná.
Pakliže se Zet opravdu stane dlouhodobě novou svastikou, pak není jiné východisko než logo změnit trvale,“ dodává Dotan. 
Podobný problém musela řešit i Strana zelených, která si také jako symbol svého zkráceného názvu Zelení pozměnila před pěti
lety své logo na jednoduché „Z“. I ona za něj podobným nenávistným útokům čelila a musela situaci řešit. „Nikoho soudného
samozřejmě nenapadne naše logo spojovat s ruskou válkou, nicméně někteří uživatelé sociálních sítí využívají každou
příležitost si do nás kopnout,“ říká Michal Berg, spolupředseda Zelených. 
Správci sítí na to zareagovali nejprve doplněním slova Zelenskyj, později zapojením ukrajinské vlajky a zatím nevědí, zda to
bude dočasná, či trvalá změna. „Uvidíme, jak se situace vyvine. Změnit logo není jednoduchá věc a v tuto chvíli je potřeba
věnovat energii a čas něčemu mnohem důležitějšímu. Zároveň ale samozřejmě nemůžu vyloučit, že se tak do budoucna stane,“
dodává Berg s tím, že strana nyní hlavně řeší pomoc uprchlíkům v terénu i na radnicích a využívá k tomu své zkušenosti z
minulých let. 
Marketingoví experti potvrzují, že změnit logo může být pro firmu velkou zátěží. „Brand, tedy značka, plní velmi důležité funkce.
Firmě přináší nemalé benefity plynoucí ze znalosti brandu zákazníky, ale i potenciálními uchazeči o práci. Při rychlé a
nepromyšlené změně může dojít jak k ekonomickým ztrátám spojeným s poklesem nákupů, tak i k poškození reputace firmy v
očích zákazníků i potenciálních zaměstnanců,“ říká Petra Koudelková z Katedry marketingové komunikace Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . 
Ve standardní situaci by rebranding měl být podle ní promyšlený a strategický a často mu předchází několikaměsíční analýzy,
jednání a plánování, i když například při fúzích firem dochází ke změně značky mnohem rychleji. 
„Nyní se nacházíme ve velmi specifickém vypjatém období a firmy nutně musí reagovat na náladu trhu, protože v tuto chvíli je
ohrožena i loajalita jejich stávajících zákazníků. Pokud se v logu vyskytuje jakýkoliv viditelný prvek, který je v rozporu s
aktuálním vnímáním spotřebitelů, měla by firma najet do režimu krizové komunikace a nastalou situaci řešit třeba i případným
rebrandingem a komunikací nového loga a jeho identity. Ačkoliv jde o nákladný počin, mohou z něj firmy i organizace časem
velmi profitovat,“ je přesvědčena Koudelková. 
Pokud se situace za čas uklidnila, je podle ní možné se k původnímu logu vrátit, avšak pokud bude situace dlouhodobá a
písmeno Z bude stále vyvolávat hněv, měla by podle ní být změna trvalá. 
Miroslav Karlíček z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze by s celkovými proměnami značky zatím vyčkal. „Firmám bych
doporučoval zachovat chladnou hlavu. Změna značky nebo jejího loga by měla být vždy promyšleným a dlouhodobým
rozhodnutím. Mimochodem, pivo Corona také nezměnilo název kvůli covidu,“ říká vedoucí katedry marketingu. 
Jak velké náklady bude muset firma případně vynaložit na změnu své značky, pak záleží na její velikosti a zaběhnutosti mezi
zákazníky. „Jsou značky, pro které má logo cenu mnoha milionů dolarů – a naopak značky, jejichž logo skoro nikdo nezná,“
dodává Karlíček. 
Vedoucí katedry FPH VŠE v Praze se domnívá, že současný hněv zákazníků bude mít spíš krátkodobé trvání. Zaběhnuté
značky by se tak podle něj měly nyní spíše soustředit na efektivní řízení krizové komunikace na sociálních médiích. 
V Česku začínají na písmeno Z tisíce firem, avšak jen malá část z nich má ve své značce toto písmeno významně zvýrazněné. 
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Hejlová: V Rusku je jiná realita. Lidé věří lžím a bojí se i pohřbívat své vojáky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Daniela Písařovicová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 14:50 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: DVTV , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za
měsíc: 26 400 000
„Ruská propaganda se zaměřuje na demonstraci síly, Ukrajina naopak sází na soudržnost a morálku. Cílem ruské propagandy
je narušit důvěru v cokoliv, vzbudit pocit, že nic není pravda. Od Ruska dnes slyšíme stejné lži, jaké používalo před druhou
světovou válkou Německo,” říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV .

„Ruská propaganda se zaměřuje na demonstraci síly, Ukrajina naopak sází na soudržnost a morálku. Cílem ruské propagandy
je narušit důvěru v cokoliv, vzbudit pocit, že nic není pravda. Od Ruska dnes slyšíme stejné lži, jaké používalo před druhou
světovou válkou Německo,” říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV .

Miloš DOLEŽAL URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: revolverrevue.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.03.2022 21:35 , RU / den: 10 000 , AVE: 5 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,11
MILOŠ DOLEŽAL (nar. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou), vystudoval Fakultu  sociálních  věd  UK  (1992), v letech 1991–
1993 pracoval jako redaktor časopisu Perspektivy, poté jako asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou II, hlídač
azylového domu a plakátovač. Od roku 2002 působí v literární redakci Českého rozhlasu. Jako scenárista spolupracuje s
Českou televizí (např. cykly Heydrich – konečné řešení a Neznámí hrdinové a dokumenty Mrtvolu sprovoďte ze světa, Jako
bychom dnes zemřít měli ad.). Vydal básnické knihy Podivice (1995), Obec (1996), Les (1998), Čas dýmu (2003), Sansepolcro
(2004) a Ezechiel v kopřivách (2014), dále knihy Režná bába (2007), Bodla stínu do hrudního koše (2009), Černé svině křen
(2011), Můro, moři! (2016), soubor esejí Za (2017), zápisků Jízda na skle ochcanou strání (2017). Jeho Jedna věta vyšla jako
příloha RR č. 107/2017. Napsal dvě knihy o P. Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli (2012) a Krok do tmavé noci
(2015). Připravil několik knih vzpomínek a rozhovorů, především s vězni nacistických a komunistických kriminálů. Edičně se
podílel např. na výboru z textů Jana Franze (2006).
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Bezletová zóna nad Ukrajinou? ‚Chceme-li válku, jděme do toho jinak, natvrdo,‘ říká politický geograf URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Karolína Koubová, Ondřej Čihák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 12:23 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy z domova , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Vojenští experti vyzývají NATO k ustavení alespoň částečné bezletové zóny nad Ukrajinou, volá po tom i tamní prezident
Volodymyr Zelenskyj. Co by to znamenalo pro další vývoj války? „Omezená bezletová zóna je přesně to, k čemu teď má dojít,“
věří bezpečnostní expert Martin Svárovský. Naopak politický geograf Jan Kofroň bezletovou zónu odmítá s tím, že by to vtáhlo
Západ do války s Ruskem.

Podle Kofroně by zóna chránila uprchlíky a humanitární pracovníky. „Je možné zřídit omezenou bezletovou zónu nad západem
Ukrajiny, možná až s koridorem do Kyjeva,“ předpokládá Martin Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií
Bezpečnostního centra Evropské hodnoty.

„Zde ruské letectvo zatím neoperuje, takže zóna by chránila uprchlíky, humanitární koridory, distribuční cesty pro humanitární a
vojenskou pomoc i vojenské velení země,“ navrhuje.

Politický geograf Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ale varuje, že i omezenou
bezletovou zónou vstoupíme do konfliktu s Ruskem. „Ani si nejsem jistý, k čemu by zóna sloužila, protože většinu civilních obětí
nepůsobí letecké údery, ale dělostřelectvo,“ říká.

„Také bude vždy vznikat otázka, jestli ruské letadlo, které vypouští raketu nebo bombu těsně za námi určenou zónou, už je ten
legitimní cíl, nebo ne. Navíc naděje na eskalaci konfliktu není nulová a je naopak poměrně velká,“ vysvětluje politický geograf.

Otázka, zda by se ruský prezident Vladimir Putin pustil do konfliktu s mnohem vyspělejším západním letectvem, je velmi sporná,
namítá Svárovský: „I kdyby k tomu došlo, tak já to zahájení letecké konfrontace z ruské strany a priori nepovažuji za negativní.
Protože věřím, že Ukrajina vede válku i za nás a je to věc hodnotová.“

To, že by Západ zřídil bezletovou zónu, by ještě neznamenalo vyhlášení války, míní Svárovský, pokud by se tedy k válce
nerozhodlo přímo Rusko. Podle něj je ochrana humanitárních dodávek a koridorů dostatečný důvod, proč zónu vyhlásit.

„Chceme-li vstoupit do války na straně Ukrajiny – a já neříkám, že to je špatné rozhodnutí – tak to nedělejme nějakou
bezletovou zónou, ale jděme do toho natvrdo. Ale řekněme si, že to může skončit jadernou válkou a stamiliony mrtvých,“
upozorňuje Kofroň.

I problémy kolem dodání starých letounů MiG-29 Polskem vyvolávají v politickém geografovi skepsi k bezletové zóně.

„Ono to skutečně může skončit horkou válkou. A pokud mají Poláci i Američané problém dodat tyto stroje, tak mi nepřijde, že by
měl někdo chuť tvořit bezletovou zónu,“ shrnuje Jan Kofroň. „Ve všech bodech se s kolegou shoduji,“ reaguje analytik z
Evropských hodnot.

„Zóna není jediné ani samospasitelné řešení. Ale zásadně nesouhlasím s tím, že by šlo o nějaký spouštěč ruské jaderné
odpovědi podle ruské jaderné doktríny. Je to hra na strach,“ dodává Martin Svárovský.
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TISK , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 6 , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022
00:42 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Anketa , AVE: 127 788,82 Kč , GRP: 2,14
...že daný konflikt nic nemění na tom, že jejich kamarádi z Ruska jsou a budou kamarádi. ALICE NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ
novinářka a mediální teoretička, FSV  UK  S dětmi mluvíme o válce otevřeně. Na cokoli se mě, mého muže nebo svých
prarodičů zeptají, se jim snažíme poctivě odpovědět, když nevíme, ukazujeme...

Rusko může vyvolat potíže na Balkáně. Buďme ve střehu, říká balkanista URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 06:42 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...pro Evropu bude velký problém,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy balkanista František Šístek z Katedry ruských a
východoevropských studií při FSV  UK . „Na některé věci už je to za pět dvanáct, ale momentální situace dává Evropě možnost
postupovat způsobem, kterým dosud nepostupovala,“ říká...

Seniorita v odměňování – čas pro změnu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: pravniprostor.cz , Autor: Martin Štefko , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 08:03 , Celková
návštěvnost: 139 330 , RU / den: 5 200 , Vydavatel: pravniprostor.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,06
...odměny pozitivnější vliv, pokud žena žije v Praze. Více MYSLÍKOVÁ, M. Trh práce žen, Gender pay gap a jeho determinanty.
IES Working Paper (IES FSV ). 2007, č. 13, s. 13. [18] K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn.
21 Cdo 3488/2006. Jak konstatoval Nejvyšší soud v této...

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 08:22 , Sledovanost pořadu: 54 609 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 07:40 Živé vysílání , AVE: 10 642 000,00 Kč , GRP: 0,61
...katastrofa pro Rusko a vyjadřuje ohromnou lítost, že řadě lidí v Rusku to ještě nedochází. mluvčí 1, -------------------- Říká Jan
Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuju za váš čas pro vysílání studia 6 hezké ráno. mluvčí 1, ---------
----------- Přidáme ještě krátké...

Živé vysílání 09:45
TV , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 10:27 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:45 Živé vysílání , AVE: 12 944 745,00 Kč , GRP: 0,96
...včera zopakoval, že je ochoten se sejít s ruským prezidentem Putinem. To vše teď probereme s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , dobré ráno. Dobrý den. Téměř měsíc od zahájení
invaze se nacházíme aktuálně, v jaké fázi pořád ještě Rusové...

Politický geograf Jan Kofroň: Obraz války 26. den? Rusům dochází dech, ale esa v rukávu ještě mají URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 14:19 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...Zbývá jim možná už jen týden na to, aby se pokusili o nějakou větší akci,“ odhaduje politologický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokud by se toto Rusům povedlo, získali podle něj velkou
výhodu v pozdějším vyjednávání. V opačném případě by...

Divák se musí na konci dozvědět, kdo je vrah, říká o Místech zločinu scenárista Martin Bezouška URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČRo - strednicechy.cz , Autor: Dana Josefová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 15:16 , RU /
měsíc: 725 657 , RU / den: 54 659 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Film , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,61
...se na moje připomínky dá, ale v podstatě nikdo je nemusí akceptovat.“ Chtěl jsem natočit Pyšného prince Martin Bezouška je
také pedagogem na Fakultě  sociálních  věd , kde svým studentům přednáší o různých žánrech a učí je tvorbu. „Mám rád
pohádky, je tam zakódovaná lidová moudrost. Třeba hláška z...

SOUTĚŽ: Naše krize a jak z ní ven. Vyhrajte Česko versus budoucnost, poslední knihu novináře Klimeše URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: red , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 15:42 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Literatura , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,59
...známo, naděje umírá poslední.“ David Klimeš je držitelem prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského. Vystudoval žurnalistiku a
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  ( FSV ) a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na FSV  UK  dnes
vyučuje komunikaci, marketing, komentář a ekonomiku. V...

Válka na Ukrajině je pro Rusko totální katastrofa, sledujeme konec Putina, míní Šír URL
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Válka na Ukrajině je pro Rusko totální katastrofa, sledujeme konec Putina, míní Šír URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 16:10 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...Rusko totální katastrofa, i když řadě tamních obyvatel to stále nedochází. Ve vysílání ČT24 to uvedl odborník na
postsovětský prostor Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Válka podle něj nedává s ohledem na ruské
zájmy vůbec žádný smysl a zemi vrhne o několik dekád nazpátek. Je...

Web Václava Moravce pro boj s infodemií pokračuje i po skončení grantu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 16:10 , Celková
návštěvnost: 176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...pod hlavičkou Středoevropské observatoře digitálních médií (CEDMO), kterou od letošního února koordinuje taktéž Moravec
a jeho výzkumný tým z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Web Infomore.cz uvádí, že od svého spuštění
zaznamenal na 54.000 zhlédnutých stránek a skoro 17.400 unikátních...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 18:18 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 18 181 845,00 Kč , GRP: 1,05
...Kyjev také zaznamenal přímé útoky dokonce i blíže centra města. Komentáře ve studiu ČT 24 s Karlem svobodou institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré odpoledne. Vítám vás naše vysílání. Dobrý den.
Pojďme sem ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky podívat také...

V Plzni startuje festival Jeden svět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: regionplzen.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 18:31 , RU / měsíc: 112 000 , RU / den: 8 000
, Vydavatel: regionplzen.cz , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,09
...Bahenský (Etnologický ústav AV ČR v.v.i.), politolog doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (FF ZČU) a bezpečností expert PhDr.
Michal Smetana, Ph.D. ( FSV  UK ). Dne 27. března. 2022 od 13 h proběhne na Moving Station repríza zahajovacího filmu
Platón z Belfastu a od 15 h naváže Panelová diskuze:...

Ruská vojenská agrese na Ukrajině
TV , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 21:30 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 16 642 613,00 Kč , GRP: 9,67
...investor, který stavbu koupil v roce 2008. Dalším oligarchům slouží třeba firmy z daňových rájů. Petr JANSKÝ, Institut
ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- My tady máme aktivní lidi. Víme, že to jsou lidé aktivní, co
jsou na těch sankčních seznamech. A my jsme...

Ruští oligarchové mají v Česku miliardové majetky. Stát o nich ale nemá přehled URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 21:34 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 ,
Vydavatel: Mediafax , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,05
...rájů. "My tady máme aktivní lidi, co jsou na těch sankčních seznamech, a my jsme neschopní je dohledat a sankcionovat,"
uvedl Petr Janský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Peníze ocelářských magnátů Alexandra Abramova a
Alexandra Frolova mají prostřednictvím firem z Britských...

Přepis: Jak to vidí Jan Kofroň – 21. března 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 09:18 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...nad děním kolem nás. Zita Senková vás zve k poslechu. Dnešní pozvání přijal Jan Kofroň, politický geograf z Institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, buďte vítán.Jan KOFROŇ, politický geograf
FSV  UKDobré ráno a díky za pozvání.Zita SENKOVÁ,...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 11:08 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 19 593 585,00 Kč , GRP: 0,83
...výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru. Odborným asistentem institutu politologických studií katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste se připojit? mluvčí 5, ----------------
---- Dobrý den. mluvčí 1, --------------------...

„Jezdili jsme po pláži na čtyřkolce a hledali želví hnízda,“ popisuje své léto dobrovolník Petr Diskuze URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ilist.cz , Autor: Tom Křížek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 11:20 , RU / den: 5 000 , Vydavatel:
ilist.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...projekty v Česku a také začal předávat své zkušenosti dalším dobrovolníkům jako lektor na předodjezdových školeních.
Vystudoval Politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Co tě přivedlo k dobrovolnictví? Za prvé v tom byl
zájem o cizí jazyk. Dobrovolnictví je jedna z možností,...

Živé vysílání 10:30
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Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 11:36 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 19 411 425,00 Kč , GRP: 0,83
...výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru. Odborným asistentem institutu politologických studií katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ještě jednou hezký den. mluvčí 9, -------------------- Týden.
mluvčí 1, -------------------- Předpokládám, že...

Mistr basu si připsal osmý křížek. Co dnes dělají děti slavného táty Karla Vágnera? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: zena-in.cz , Autor: Adéla Víchová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 12:47 , Celková
návštěvnost: 1 480 000 , RU / měsíc: 957 264 , RU / den: 62 044 , Vydavatel: Žena-in.cz , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 11 000,00 Kč , GRP:
0,69
...herectví, hru na klavír a skladbu. V červnu 2014 absolvovala se samými jedničkami bakalářský obor Marketingová
komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Již jako desetiletá vystupovala v českém
muzikálu Bídníci a v tomto odvětví i zůstala Ani dvě nejmladší...

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 13:24 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 2,90
...dovozu ruské ropy zemního plynu. Je však její vláda zdrženlivější. Ve spojení jsme s politologem Martinem Mejstříkem z
katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte dobrý den. mluvčí 5, -------------------- Dobrý
den. mluvčí 1, -------------------- Jakou odezvu...

Válka na Ukrajině: panelová diskuze URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: zcu.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 14:55 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Západočeská univerzita v Plzni , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Rosůlek, katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU Michal Smetana, katedra bezpečnostních studií, Institut
politologických studií FSV  UK  Tito odborníci se pokusí zodpovědět aktuální otázky: Jaký je historický kontext současné války
na Ukrajině? Jaký je vztah mezi Ruskem a Ukrajinou a...

Ruská vojenská agrese na Ukrajině
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 15:03 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 495 850,00 Kč , GRP: 3,38
...reálná nebo to Ukrajinci zveřejnili spíše z propagandistických důvodů? Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  -------------------- Je mnohem pravděpodobnější, že se jedná o součást informační války,
než že by na tom ruská armáda z hlediska zásobování byla...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 15:47 , Sledovanost pořadu:
13 021 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 6 580 000,00 Kč , GRP: 0,14
...z příslušníku FSB, což je dědic KGB a buďto už byl dosazen do této funkci jako spolupracovník FSB, anebo následně se stal
sport spolupracovníkem FSV , platí to pro každého z nich i ten, který se kryje jaksi civilním povoláním nebo nějakým
diplomatickým pasem, jsou to psané nebo nepsané...

Kubal: Zelenskyj byl velmi osobní. Termín rozhovoru nám řekli den předem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Lada Režňáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 17:45 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Mediahub , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...platformy, což samozřejmě souviselo s tím, že prezident Zelenskyj je jeden z hlavních cílů ruských útočníků. Michal Kubal
Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . V České televizi pracuje od roku 1999. V letech 2008 až
2012 působil jako zpravodaj ČT v USA. Od ledna 2013 je...

Živé vysílání 17:30
RÁDIO , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 18:17 , Poslechovost pořadu:
193 638 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 4 761 250,00 Kč , GRP: 2,15
...vážně brát zprávy, že jeho důstojníci odmítají proti Ukrajincům bojovat s naším hostem bude politolog odborník na
postsovětský prostor Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . No a kdo židli má bydlí, jak známo, to může platit i
pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Potřebný nábytek na...

Zprávy PLUS 18:35
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 19:29 , Provozovatel: FTV Prima,
spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:35 Zprávy PLUS
...z příslušníků FSB, což je dědic KGB a buďto už byl dosazen do této funkci jako spolupracovník FSB, anebo následně se stal
spor spolupracovníkem FSV , platí to pro každého z nich i ten, který se kryje jaksi civilním povoláním nebo nějakým
diplomatickým pasem, jsou to psané nebo nepsané...

Rusku dochází živá síla, nasazení mládeže do války je možné, míní rusista URL
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https://zena-in.cz/clanek/mistr-basu-si-pripsal-osmy-krizek-co-dnes-delaji-deti-slavneho-taty-karla-vagnera
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzena-in.cz%2Fclanek%2Fmistr-basu-si-pripsal-osmy-krizek-co-dnes-delaji-deti-slavneho-taty-karla-vagnera
https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4240&lang=cs
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Finfo.zcu.cz%2Fclanek.jsp%3Fid%3D4240%26lang%3Dcs
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/michal-kubal-rozhovor-zelenskyj-prezident-ukrajina.A220322_152127_domaci_lre
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fmediahub%2Fmichal-kubal-rozhovor-zelenskyj-prezident-ukrajina.A220322_152127_domaci_lre
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Rusku dochází živá síla, nasazení mládeže do války je možné, míní rusista URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Kateřina Havlická , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 19:45 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...ale nevíme, jaké tam budou mít úkoly. Karel Svoboda Komentátor a odborník na Rusko Karel Svoboda působí v Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Zabývá se politickou ekonomií postsovětského prostoru, eurasijskou integrací a ruskou
politikou. Pokud bychom na moment přijali, že je to pravda,...

Vyhlásí Bělorusko oficiálně Ukrajině válku a zapojí se přímo do bojů
RÁDIO , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 20:47 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 275 988,00 Kč , GRP: 3,16
...ruské ofenzívy směrem k ukrajinské Volyni jako vysoké. Já vítám ve vysílání Jana Šíra politologa z Katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních
věd  UK  -------------------- Dobrý den. Tomáš PAVLÍČEK,...

Andrej Babiš obžalován v kauze Čapí hnízdo
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 10 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 23:22 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 751 854,00 Kč , GRP: 9,67
...bezúhonnosti měla hrát roli v kandidatuře a ve volbě, to je na demokratickém rozhodnutí voličů. Denisa HEJLOVÁ, expertka
na politický marketing, FSV  UK  -------------------- Určitě to není dobré znamení pro případnou kampaň. Ten člověk musí mít
nějaký morální kredit. Prezident prostě ztělesňuje...

Jaký vliv má čtení elektronických textů na učení. Dokážou v nich žáci odlišit fakta od dezinformací? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Šárka Vlasáková, autorka je studentka FSV UK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
23.03.2022 05:32 , Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika:
Vzdělávání , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
Interaktivní tabule, prezentace referátů v PowerPointu, sdílené Google dokumenty s výpisky, čtení elektronických knih i chytré
výukové aplikace – taková je dnes běžná školní realita. Během nedávného období online výuky navíc studenti začali pracovat s
e-texty ještě intenzivněji než dřív. Zároveň...

Putin není car, Stalin, ani Brežněv, i když by rád. To jen nám i jemu straší v hlavě staré obrazy vládce Kremlu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 07:56 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...moci instalovaného a udržovaného především na ekonomickém a značně korupčním základě. Martin Groman je publicista a
historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Michal Stehlík je historik a slovakista.
Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem....

Markéta Fialová: Ty účesy, oblečení, líčení... Sama sobě si přijdu spíš legrační URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Klára Kotábová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 08:41 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...ošetřené. A pro některé může být i polonahý moderátor hodnotné PR… Každý zkrátka dělá, co umí. Markéta Fialová (51)
Narodila se 5. 2. 1971 v Praze . Vystudovala Fakultu  sociálních  věd  UK . Přispívala do časopisů a novin jako redaktorka,
byla dramaturgyní, reportérkou.Z České televize zamířila do...

Rusku dochází živá síla, nasazení mládeže do války je možné, míní rusista URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Kateřina Havlická , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 10:33 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...ale nevíme, jaké tam budou mít úkoly. Karel Svoboda Komentátor a odborník na Rusko Karel Svoboda působí v Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Zabývá se politickou ekonomií postsovětského prostoru, eurasijskou integrací a ruskou
politikou. Pokud bychom na moment přijali, že je to pravda,...

Lámání chleba URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Tomáš Lindner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 11:22 , Celková
návštěvnost: 1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
0,41
...Ukrajině do války s Ruskem,“ vysvětloval Respektu německý postoj těsně před invazí Vladimír Handl, odborník na německou
zahraniční politiku z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V Německu vládl politický konsenzus, že mírový řád v
Evropě je možný jen ve spolupráci a integraci s Ruskem –...

Vysíláme: Expert o zapojení Běloruska do války na Ukrajině i biologických zbraních URL
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https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-ukrajina-valka-karel-svoboda-rozhovor.A220322_135210_zahranicni_kha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Frusko-ukrajina-valka-karel-svoboda-rozhovor.A220322_135210_zahranicni_kha
https://www.lidovky.cz/orientace/deti-dezinformace-elektronicke-texty-uceni-skola-fakta-zaci.A220322_092012_ln-vzdelavani_ape
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Forientace%2Fdeti-dezinformace-elektronicke-texty-uceni-skola-fakta-zaci.A220322_092012_ln-vzdelavani_ape
https://denikn.cz/842990/putin-neni-car-stalin-ani-breznev-i-kdyz-by-rad-to-jen-nam-i-jemu-strasi-v-hlave-stare-obrazy-vladce-kremlu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F842990%2Fputin-neni-car-stalin-ani-breznev-i-kdyz-by-rad-to-jen-nam-i-jemu-strasi-v-hlave-stare-obrazy-vladce-kremlu%2F
https://www.idnes.cz/zpravy/revue/spolecnost/moderatorka-zpravodajstvi-cnn-prima-news.A220308_151442_lidicky_klen
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Frevue%2Fspolecnost%2Fmoderatorka-zpravodajstvi-cnn-prima-news.A220308_151442_lidicky_klen
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-ukrajina-valka-karel-svoboda-rozhovor.A220322_135210_zahranicni_kha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Frusko-ukrajina-valka-karel-svoboda-rozhovor.A220322_135210_zahranicni_kha
https://www.respekt.cz/special/2022/vzdorujici-ukrajina/lamani-chleba
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Fspecial%2F2022%2Fvzdorujici-ukrajina%2Flamani-chleba
http://www.newtonmedia.eu/


Vysíláme: Expert o zapojení Běloruska do války na Ukrajině i biologických zbraních URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 14:57 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...mimořádném summitu NATO. Na nejnovější dění na Ukrajině se budeme v dnešním Epicentru ptát odborného asistenta na
Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člena Pražského  centra pro výzkum míru, Jana
Ludvíka. Sledujte od 15:00. . FOTO: Blesk:Michal...

Karlova Univerzita zve na Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: novinykraje.cz , Autor: Mgr Jana Felgerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 15:56 , Celková
návštěvnost: 106 360 , RU / měsíc: 243 470 , RU / den: 18 339 , Vydavatel: Regionální vydavatelství s.r.o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
...absolventi univerzity. Kouzla a čáry s tekutým dusíkem ukážou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty. Karetní hra „To letí
století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření
aterosklerózy pro návštěvníky chystají studenti...

Jak se může ruská invaze dál vyvíjet, rozebere v pořadu Rozstřel politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: ind , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Celková návštěvnost:
6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 7,59 ,
Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...Ukrajině nebo proč se Rusko nevzdá svých imperialistických snů, v pořadu Rozstřel rozebere politolog Emil Aslan z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Živě ho můžete sledovat ve čtvrtek od 12:30 na iDNES.cz.
V pořadu, který bude moderovat Vladimír Vokál,...

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 18 398 160,00 Kč , GRP: 0,88
...republikou Ruské federace Čečenskem. Vztahy Ruska s dalšími sousedy teď rozebereme se Slavomírem Horákem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, pane docente. mluvčí 8, -------------------- Dobrý.
mluvčí 1, -------------------- Den. Když se...

„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...analytik z Katedry bezpečnostních studí Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člen pražského  Centra pro výzkum
míru Jan Ludvík míní, že se blížíme nejpravděpodobnějšímu výsledku, který doprovází každou válku. Tedy vzniku politické
dohody, která do určité míry dovolí oběma stranám, aby si...

„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc:
26 500 000
...summitu NATO. Na nejnovější dění na Ukrajině jsme se ve středečním Epicentru ptali odborného asistenta na Katedře
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člena Pražského  centra pro výzkum míru, Jana Ludvíka.
...

„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 17:06 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...analytik z Katedry bezpečnostních studí Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člen pražského  Centra pro výzkum
míru Jan Ludvík míní, že se blížíme nejpravděpodobnějšímu výsledku, který doprovází každou válku. Tedy vzniku politické
dohody, která do určité míry dovolí oběma stranám, aby si...

Nas mnogo? Už ne. Jak se stalo, že Putinovi na bojišti chybí to nejdůležitější URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Jan Wirnitzer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 17:27 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,61
...Struktura ruské armády je taková, že lehkou pěchotu nemají kde nabrat,“ řekl Deníku N Kofroň, který působí na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Právě klasická či lehká pěchota je podle něj potřeba k
dobývání měst, jinak útočníkovi hrozí vysoké materiální i...

„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik Jan Ludvík. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
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https://www.blesk.cz/clanek/707615/vysilame-expert-o-zapojeni-beloruska-do-valky-na-ukrajine-i-biologickych-zbranich
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F707615%2Fvysilame-expert-o-zapojeni-beloruska-do-valky-na-ukrajine-i-biologickych-zbranich
https://www.novinykraje.cz/blog/2022/03/23/karlova-univerzita-zve-na-den-celozivotniho-vzdelavani-a-festival-absolventu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinykraje.cz%2Fblog%2F2022%2F03%2F23%2Fkarlova-univerzita-zve-na-den-celozivotniho-vzdelavani-a-festival-absolventu%2F
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220322_161621_domaci_indr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Frozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220322_161621_domaci_indr
https://www.blesk.cz/clanek/707615/nepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F707615%2Fnepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku
https://tv.blesk.cz/video/7575884/nepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftv.blesk.cz%2Fvideo%2F7575884%2Fnepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku.html
https://www.blesk.cz/clanek/707615/nepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F707615%2Fnepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku
https://denikn.cz/840778/nas-mnogo-uz-ne-jak-se-stalo-ze-putinovi-na-bojisti-chybi-to-nejdulezitejsi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F840778%2Fnas-mnogo-uz-ne-jak-se-stalo-ze-putinovi-na-bojisti-chybi-to-nejdulezitejsi%2F
http://www.newtonmedia.eu/


„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik Jan Ludvík. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 17:55 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast Bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních studí Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člen
pražského  Centra pro výzkum míru Jan Ludvík míní, že se blížíme nejpravděpodobnějšímu výsledku, který doprovází každou
válku. Tedy vzniku politické dohody, která do určité míry dovolí...

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 19:01 , Sledovanost pořadu: 115 902 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Živé vysílání , AVE: 21 460 725,00 Kč , GRP: 1,29
...a chystají větší ofenzívy. Mimo jiné se zřejmě pokusí o obklíčení ukrajinských sil na východě země. Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  teď společně s námi ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky
prostřednictvím telefonu zdravím dobrý podvečer pan Šír....

Press klub 18:00
RÁDIO , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: Frekvence 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 19:13 , Poslechovost pořadu:
72 948 , Provozovatel: Frekvence 1, a.s. , Země: Česko , Pořad: 18:00 Press klub , AVE: 929 040,00 Kč , GRP: 0,81
...prestižní práce a dnes je tomu doktor má velkou autoritu. mluvčí 1, -------------------- Ty jsi vystudoval marketingovou
komunikaci a piana fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , to je v pořádku pro rodiče. mluvčí 2, -------------------- Dokud
to vydělává na živobytí, tak ano, a což...

Nas mnogo? Už ne. Rusku chybí na bojišti to nejdůležitější
TISK , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 6 , Autor: JAN WIRNITZER , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.03.2022 00:21 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Putinova válka , AVE: 62 008,74 Kč , GRP: 0,21
...Struktura ruské armády je taková, že lehkou pěchotu nemají kde nabrat,“ řekl Deníku N Kofroň, který působí na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Právě klasická či lehká pěchota je podle něj potřeba k
dobývání měst, jinak útočníkovi hrozí vysoké materiální...

Jak by mělo NATO reagovat na situaci na Ukrajině?
TISK , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 9 , Autor: KATEŘINA HERODESOVÁ , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.03.2022 00:52 , Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor
...tendencím Moskvy a pro vyšší efekt přijatých sankcí. Michal Smetana Výzkumný pracovník a pedagog na Katedře
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  Státy NATO musí nadále udržovat aktivní komunikaci s ukrajinskou vládou i uvnitř Aliance
jako takové, dodávat Ukrajině zbraně a vojenský materiál,...

Hrozí jaderný útok od Ruska?
TV , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 00:52 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 780 780,00 Kč , GRP: 5,92
...Břízu. Dobrý večer. Jak reálné či nereálné je podle vás nebezpečí jaderného útoku ze strany Ruska? Vlastislav BŘÍZA, expert
na jaderné zbraně, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Dobrý večer i vám. Vy jste to zmínili v těch reportážích, které
byly vysílány před mým vstupem. Ruská...

Expert: Rusové začali nešikovně, na Ukrajinu vyjeli „jak na výlet“. Použijí biologické zbraně? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 05:39 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...Jana Ludvíka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je třeba si při sledování informací z konfliktu na Ukrajině
musíme uvědomit, že toho spíš více nevíme, než víme. Momentálně se zdá, že má v bojích mírně navrch Ukrajina, ale
bezpečnostní analytik v Epicentru Blesk Zpráv varoval, že se ruská...

Miliardář Jevtušenkov i moskevská radnice. Zmapovali jsme luxusní hotely majitelů z Ruska URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Martin Štorkán, Jakub Mikel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 05:57 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...společnosti Telefónica Czech Republic. Firmu nakonec koupila investiční skupina PPF. Podle Karla Svobody z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  je Jevtušenkov spojený s Putinovým režimem. „Je jeden z mnoha lidí, kteří jsou bohatí, ale
nepatří do Putinova nejbližšího okolí. Pokud ale chcete v...

Živé vysílání 08:05
RÁDIO , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 08:53 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:05 Živé vysílání , AVE: 4 594 800,00 Kč , GRP: 1,81
...Na slyšenou. Mimořádný summit NATO je také téma pro politického geografa Jana Kofroně z katedry politologie institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , dobrý den. Dobrý den. Severoatlantická aliance
musí podle generálního tajemníka Stoltenberga zajistit, aby...

I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
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https://talk.youradio.cz/porady/epicentrum/nepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-jan-ludvik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fepicentrum%2Fnepodcenujte-belorusko-varuje-bezpecnostni-analytik-jan-ludvik-a-popsal-prvni-tiktokovou-valku
https://www.blesk.cz/clanek/707638/expert-rusove-zacali-nesikovne-na-ukrajinu-vyjeli-jak-na-vylet-pouziji-biologicke-zbrane
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F707638%2Fexpert-rusove-zacali-nesikovne-na-ukrajinu-vyjeli-jak-na-vylet-pouziji-biologicke-zbrane
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusko-konflikt-valka-ukrajina-majetky-cesko-aligarcha-miliardar-vladimir-putin_2203240500_sto
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Frusko-konflikt-valka-ukrajina-majetky-cesko-aligarcha-miliardar-vladimir-putin_2203240500_sto
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I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: ind , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 13:20 , Celková návštěvnost:
6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 7,59 ,
Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...očekávali rychlý střet, nevycházejí jim ale žádné plány. Ve středečním Rozstřelu to řekl politolog Emil Aslan z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Rozhovor vysíláme živě od 12:30. „Ukrajinci Rusy určitě
překvapili, překvapili celý svět. Rusové očekávali...

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 13:29 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 6 204 250,00 Kč , GRP: 2,90
...třeba tím moc vážím podpory některých těch. mluvčí 1, -------------------- Jan Šír, politolog z katedry ruských a
východoevropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme za váš čas. Na slyšenou. A posluchačům se
omlouváme za horší kvalitu nakonec rozhovoru. Na slyšenou. ...

I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: ind, slo , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 13:55 , Celková návštěvnost:
8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72 ,
Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...očekávali rychlý střet, nevycházejí jim ale žádné plány. Ve středečním Rozstřelu to řekl politolog Emil Aslan z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ukrajinci Rusy určitě překvapili, překvapili celý svět.
Rusové očekávali rychlý střet jako před osmi lety na...

I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: ind, slo , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 15:33 , Celková návštěvnost:
8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72 ,
Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...očekávali rychlý střet, nevycházejí jim ale žádné plány. Ve středečním Rozstřelu to řekl politolog Emil Aslan z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ukrajinci Rusy určitě překvapili, překvapili celý svět.
Rusové očekávali rychlý střet jako před osmi lety na...

Do komunikace Sazky nastoupila Marcela Vraná URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 16:01 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , Vydavatel: mediaguru.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
...minulosti, kdy pečovala o světové značky distributora prémiových destilátů Ultra Premium Brands. Vystudovala žurnalistiku a
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  UK  a déle než dekádu píše o designu a architektuře pro server iDnes.cz. -stk-
Marcela Vraná, zdroj: Sazka ...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 17:54 , Sledovanost pořadu:
19 516 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 7 136 500,00 Kč , GRP: 0,22
...premiér Bennett pomoci nalézt kompromis mezi Ruskem Ukrajinou to jsou otázky pro Irenu Kalhousovou ředitelku Herzlova
centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 55, -------------------- Irena Kalhousová už je se
mnou ve studiu vás tedy moc vítám dobrý den slyšeli...

Kult osobnosti Vladimira Putina
TV , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 22:34 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Provozovatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Pořad: 18:25 Večerní zprávy , AVE: 132 600,00 Kč , GRP: 0,06
...Podobně velkou podporu jako dnes měl v Rusku naposledy po anexi ukrajinského Krymu. Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- Teďka jsme to viděli znovu, když spadla popularita po ohlášení penzijní
reformy, že považoval asi za nutné dokončit to, co v ruských...

CROWDED PLACES A JEJICH OCHRANA
TISK , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: Security magazín , Strana: 22 , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 00:14 ,
Čtenost: 18 000 , Vydavatel: Security Media,spol.s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Novinky , AVE: 78 064,21 Kč , GRP: 0,20
...ať již v rámci brigády, tak např. stáže na odboru bezpečnostní politiky MVČR. Vynechat nelze ani pracovníky ze střediska
bezpečnostní politiky FSV  UK , Policejní akademie či dalších univerzit, TZB-info, společnost Doverville s.r.o., Hard Task
Training s.r.o., odborné spolky Vaše-bezpečí, Asociaci...

Mediální obraz války. Politolog vysvětluje, které informace brát s rezervou a proč URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Krepindl, Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
25.03.2022 07:54 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika:
Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...hlasy: 'My vám nic posílat nebudeme, protože stejně brzo prohrajete'," podotýká Svoboda z Katedry ruských a
východoevropských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . "Ale samotný průběh války poukazuje na to, že
Ukrajina neprohrává tak jednoduše a je otázkou, zda vůbec prohraje. A...

Válka nedokazuje, že ruská armáda je neschopná, říká analytik URL
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https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220322_161621_domaci_indr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Frozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220322_161621_domaci_indr
https://www.lidovky.cz/domov/rozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220324_125936_ln_domov_kov
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Frozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220324_125936_ln_domov_kov
https://www.lidovky.cz/domov/rozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220324_125936_ln_domov_kov
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Frozstrel-politolog-emil-aslan-ruska-invaze-na-ukrajine.A220324_125936_ln_domov_kov
https://www.mediaguru.cz/clanky/2022/03/do-komunikace-sazky-nastoupila-marcela-vrana/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediaguru.cz%2Fclanky%2F2022%2F03%2Fdo-komunikace-sazky-nastoupila-marcela-vrana%2F
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/utok-na-ukrajinu-rusista-a-politolog-karel-svoboda-o-informa/r~5f82ac38aabe11ec8a24ac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Futok-na-ukrajinu-rusista-a-politolog-karel-svoboda-o-informa%2Fr%7E5f82ac38aabe11ec8a24ac1f6b220ee8%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Válka nedokazuje, že ruská armáda je neschopná, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 09:10 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Rozhovory, Stalo se ,
AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...odporem. I po čtyřech týdnech se odmítají vzdát. Pomohly jim dodávky zbraní ze Západu. Výzkumný pracovník Peace
Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský v rozhovoru pro Seznam Zprávy
mírní nadšení z toho, že válka prý ukázala ruskou neschopnost. „Žádná...

Politický geograf Kofroň: Pokud má NATO zůstat mimo konflikt, mírová mise na Ukrajině nepřipadá v úvahu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jan Pokorný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 10:53 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,59
...Ukrajině hovořil ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Plusu politický geograf Jan Kofroň z katedry politologie institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Severoatlantická aliance musí podle generálního
tajemníka Jense Stoltenberga zajistit, aby se válka...

Ministr zahraničí Jan Lipavský: Bezletová zóna je vstupenka do 3. světové války URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 14:09 , RU /
měsíc: 31 656 , RU / den: 4 280 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,05 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...vstup do EU?Přesně tak. Kdo je Jan LipavskýNarodil se 2. července 1985 v Praze.Vystudoval bakalářský obor Mezinárodní
teritoriální studia na Fakultě  sociálních  věd  UK  v Praze . Během studia absolvoval dvousemestrální pobyt na University of
Kent ve Velké Británii.Pracoval jako analytik a manažer...

Ale holky říkaly, že punk je jinde. Zjišťovali jsme kde URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Barbora Šturmová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 14:45 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...v totalitě uzavřelo různé cesty. Z hudby cítili to naštvání a samozřejmě někdo anglicky uměl, takže si texty přeložil,“ přibližuje
Jan Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který se ve svých výzkumech zabýval mimo jiné subkulturami. Do
Československa se tedy dostala směs rozličných...

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 19:03 , Sledovanost pořadu: 115 902 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Živé vysílání , AVE: 21 574 575,00 Kč , GRP: 1,29
...Vývoj války na Ukrajině nebo posilování východního křídla NATO to jsou témata taky pro Michaela Romancova politického
geografa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vítám ve vysílání. mluvčí 7, -------------------- Dobrý den. mluvčí 1, ------
-------------- Opakovaně informujeme o...

Postoj Rakouska v rusko- ukrajinské válce
TV , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 23:25 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,73
...SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A s námi je teď Zuzana Lizcová, analytička Institutu mezinárodních studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zuzano, vítej. Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií ----------
---------- Dobrý večer. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka...

Měsíc bojů na Ukrajině
TV , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 23:48 , Sledovanost pořadu: 63 839 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:25 Interview ČT24 , AVE: 1 715 098,00 Kč , GRP: 0,71
...a co mají Ukrajinci od Rusů čekat dál? A pomáhá západ Ukrajině tím, co opravdu nejvíc potřebuje? Hostem Interview ČT24 je
bezpečnostní analytik Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. Pane Smetano, dobrý večer. Michal
SMETANA, bezpečnostní analytik -------------------- Dobrý...

Na trh v Praze se dostanou tisíce bytů, říká o dopadech sankcí developer Rostislav Petchenko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.03.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Denisa Holajová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.03.2022 07:31 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 35 000,00
Kč , GRP: 1,31
...dál vyvíjet. Rostislav Petchenko (36) Narodil se v Chersonu na jihu Ukrajiny. V Česku žije od 16 let. Vystudoval Mezinárodní
obchod na VŠE v Praze  a Ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Rok pracoval jako realitní makléř. V
roce 2007 založil společně se svým kamarádem ze studií...

Neutrální model Rakousku vyhovuje. Není jasné, jak by se osvědčil na Ukrajině, říká analytička Lizcová URL
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-analytik-rika-co-zatim-na-ukrajine-ukazala-ruska-armada-a-jak-cist-taktiku-195075
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-analytik-rika-co-zatim-na-ukrajine-ukazala-ruska-armada-a-jak-cist-taktiku-195075
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/postup-nato-valka-na-ukrajine_2203241206_elev
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fpostup-nato-valka-na-ukrajine_2203241206_elev
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/lipavsky-valka-ukrajina-rozhovor-20220324.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fbruntalsky.denik.cz%2Fzpravy-z-ceska%2Flipavsky-valka-ukrajina-rozhovor-20220324.html
https://denikn.cz/831914/ale-holky-rikaly-ze-punk-je-jinde-zjistovali-jsme-kde/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F831914%2Fale-holky-rikaly-ze-punk-je-jinde-zjistovali-jsme-kde%2F
https://www.e15.cz/clanek/1388547/na-trh-v-praze-se-dostanou-tisice-bytu-rika-o-dopadech-sankci-developer-rostislav-petchenko
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1388547%2Fna-trh-v-praze-se-dostanou-tisice-bytu-rika-o-dopadech-sankci-developer-rostislav-petchenko
http://www.newtonmedia.eu/


Neutrální model Rakousku vyhovuje. Není jasné, jak by se osvědčil na Ukrajině, říká analytička Lizcová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.03.2022 08:02 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...Leichtfried. Rakousko se snaží být neutrální, co se týče vojenské stránky konfliktu, vysvětluje analytička z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová. Vídeň dle ní nedodává zbraně, ale zdůrazňuje, že je proti
porušování mezinárodního práva. Zároveň je pro něj...

Živé vysílání 08:30
TV , Datum: 26.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.03.2022 09:21 , Sledovanost pořadu:
13 675 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:30 Živé vysílání , AVE: 3 802 400,00 Kč , GRP: 0,15
...premiér Bennett pomoci nalézt kompromis mezi Ruskem Ukrajinou to jsou otázky pro Irenu Kalhousovou ředitelku Herzlova
centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 1, -------------------- Irena Kalhousová už je se
mnou ve studiu vás tady moc vítám dobrý den tak...

Živé vysílání 21:30
TV , Datum: 26.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.03.2022 22:18 , Sledovanost pořadu: 74 421 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,83
...území. Proto je se mnou ve studiu paní Dr. Daniela koleno vzkaz z katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte, dobrý večer. Tím je pro vás jako historičku Andrej
Zubov. mluvčí 4, -------------------- Myslím, že v...

Ruská vojenská agrese proti Ukrajině
TV , Datum: 26.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 00:33 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 9 881 937,00 Kč , GRP: 9,67
...redaktorka -------------------- Podle některých zdrojů se Medveděv snaží od situace distancovat. Jan ŠÍR, Institut
mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova -------------------- Do těch zločinů putinského režimu je namočen a zapojen
takovým způsobem, že mu to moc nepomůže. Karolína PAVLÍNOVÁ,...

Michal Smetana: Studujeme chování v otázkách bezpečnosti a válek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 01:04 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...se lidé více obávají chemických zbraní než těch jaderných? I to je jedna z otázek, jíž se zabývá výzkumný tým Michala
Smetany na Fakultě  sociálních  věd  UK . Po ruském útoku na Ukrajinu a rozpoutané válce je takové bádání, žel, až nebývale
žhavé a aktuální. Co je jeho odborným zájmem? „Primárně...

Na Ukrajině umírají novináři, zraněných jsou desítky: Proč Rusové útočí na média? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 09:04 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , GRP:
8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...přidaly i další novinářské asociace. Zabití novináře je válečný zločin Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií
a žurnalistiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , mediální teoretička a také bývalá novinářka Blesk Zprávám řekla,
že novináři jsou v průběhu válečných konfliktů...

Živé vysílání 11:30
RÁDIO , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 12:30 , Poslechovost pořadu:
286 062 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 5 128 500,00 Kč , GRP: 3,18
...uvádět na pravou míru dotkneme se také vývoje na bojišti. Tyto otázky a tato témata probereme s Tomášem Karáskem
bezpečnostním expertem a děkanem FSV  UK  a je vláda Petra Fialy sborem dobrovolných hasičů anebo přímo sebevrahů jak
s poukazem na mimořádně těžkou misi ministrů kdysi o svém kabinetu...

Konflikt v Náhorním Karabachu zase ožívá. Rusku může dost uškodit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: tn.cz , Autor: Hana Jelínková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 22:29 , Celková návštěvnost:
15 514 249 , RU / měsíc: 2 942 884 , RU / den: 341 691 , Vydavatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , AVE: 19 000,00 Kč , GRP: 3,80
...které dosud sloužily v Náhorním Karabachu jako mírotvorné jednotky, a pravděpodobně je přesunulo na Ukrajinu," uvedl
odborník na střední Asii z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Slavomír Horák. "Ázerbájdžánci si jistě spočítali, že
Rusové mají teď prioritu někde jinde a nebudou se moci ani...

Jednotky na obou stranách posilují bojovníci z cizích zemí
TV , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 01:09 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 332 396,00 Kč , GRP: 9,67
...v kempech Saddáma Husajna se prý chystají doplnit Putinovy jednotky. Libor STEJSKAL, bezpečnostní expert, Středisko
bezpečnostní politiky FSV  UK  v  Praze  -------------------- U té Sýrie jednou z velkých motivací pro tady tyhle ty dobrovolníky
nebo pro lidi, kteří odchází bojovat se zbraní v ruce do...

Konflikt v Náhorním Karabachu může ovlivnit také válku na Ukrajině
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https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3460134-neutralni-model-rakousku-vyhovuje-neni-jasne-jak-se
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3460134-neutralni-model-rakousku-vyhovuje-neni-jasne-jak-se
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/michal-smetana-studujeme-chovani-v-otazkach-bezpecnosti-a-valek
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fz-domova%2Fz-domova%2Fmichal-smetana-studujeme-chovani-v-otazkach-bezpecnosti-a-valek
https://www.blesk.cz/clanek/707613/na-ukrajine-umiraji-novinari-zranenych-jsou-desitky-proc-rusove-utoci-na-media
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F707613%2Fna-ukrajine-umiraji-novinari-zranenych-jsou-desitky-proc-rusove-utoci-na-media
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/458005-konflikt-v-nahornim-karabachu-zase-oziva-rusku-muze-dost-uskodit
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftn.nova.cz%2Fzpravodajstvi%2Fclanek%2F458005-konflikt-v-nahornim-karabachu-zase-oziva-rusku-muze-dost-uskodit
http://www.newtonmedia.eu/


Konflikt v Náhorním Karabachu může ovlivnit také válku na Ukrajině
TV , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 01:09 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 431 092,00 Kč , GRP: 9,67
...promyšleným strategickým krokem. Rusko většinu své pozornosti momentálně soustředí na Ukrajinu. Slavomír HORÁK,
odborník na Střední Asii, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Rusko přeskupilo svá vojska,
respektive vytáhlo ty elitní jednotky, které vlastně sloužily v...

Vzpomínky na Mariupol
TV , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 02:50 , Sledovanost pořadu: 384 828 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:45 168 hodin , AVE: 4 462 065,00 Kč , GRP: 4,28
...rozhodli nenechat za sebou kámen na kameni. Jsou to obytné čtvrti, domy, všude je dým. Jan ŠÍR, politický geograf, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Jsou schopni věřit tomu, že za ruskou agresi proti Ukrajině může někdo třetí,
Ukrajinci, Západ Walt Street, Evropa, nějací...

Písmeno Z se stalo symbolem agrese. Kdo na to už doplácí?
TISK , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 6 , Autor: PAVEL HRABICA , Vytištěno: 184 394 , Prodáno: 262 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 28.03.2022 03:05 , Čtenost: 368 165 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 176 167,63 Kč , GRP: 4,09
...jak si ho lidstvo bude pamatovat za pár let či déle,“ myslí si Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Praha . Také Češi mají podvědomě uložené v paměti jiné
ruské symboly agrese, a to bílé pruhy na sovětských...

Písmeno Z se teď nezaslouženě stalo symbolem ruské agrese. Kdo na to doplatí? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: metro.cz , Autor: Pavel Hrabica, Metro.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 05:33 , Celková
návštěvnost: 90 310 , RU / měsíc: 51 314 , RU / den: 5 117 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,06
...jak si ho lidstvo bude pamatovat za pár let či déle,“ myslí si Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Praha . Také Češi mají podvědomě uložené v paměti jiné
ruské symboly agrese, a to bílé pruhy na sovětských...

Aplikace pro výpočet rozložení teploty v betonové desce vystavené požáru URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: tzb-info.cz , Autor: Ing. Jakub Holan, ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 06:35 , Celková návštěvnost: 1 010 000 , RU / měsíc: 397 278 , RU / den: 20 545 , Vydavatel:
Topinfo s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Požární bezpečnost staveb , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,23
Algoritmus programu TeDisOn pro řešení problému vedení tepla v betonové desce vystavené požáru je založen na metodě
konečných diferencí a je implementován v programovacím jazyku JavaScript. Grafické uživatelské rozhraní pro zadávání
uživatelem definovaných parametrů a pro interpretaci výsledků je vy...

Zeman šel Rusům na ruku. Obrat mu nevěřím, ani Nejedlého se nezbavil, říká exministr Petříček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: hlidacipes.org , Autor: Robert Břešťan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 06:55 , Celková
návštěvnost: 646 820 , RU / měsíc: 1 715 242 , RU / den: 129 198 , Vydavatel: Ústav Nezávislé Žurnalistiky , Země: Česko , Rubrika: Nezařazené , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,44
...bývalým předsedou strany Janem Hamáčkem. Paradoxně tehdy jeho odvolání kritizovali i zástupci dnešní vládnoucí koalice.
Nyní Petříček vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  UK , externě působí v Ústavu mezinárodních vztahů a spolupracuje s
Nadací Borise Němcova. Po odchodu Jana Hamáčka z čela ČSSD byl...

Živé vysílání 08:10
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 09:22 , Sledovanost pořadu: 90 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 08:10 Živé vysílání , AVE: 13 818 000,00 Kč , GRP: 1,01
...kompromis aby se ruská vojska vrátila do pozic na kterých byla před invazí 24. února komentář připojí Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobrý den vám přeji dobrý den je to překvapivý obrat v
rétorice nebo v postoji ukrajinského prezidenta nebo se to...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 11:20 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 22 974 930,00 Kč , GRP: 0,83
...bude za pár hodin. mluvčí 2, -------------------- Další úhel pohledu na válku na Ukrajině teď doplní Vojtěch Bahenský.
Výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste
se připojil. mluvčí 6, -------------------- 1. ...

„Už nemáme žádný domov, zbyly jen vzpomínky.“ Uprchlíci popsali hrůzu Mariupolu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 11:25 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...tím dřív se město vrátí k normálnímu životu,“ slyšeli například ruští diváci ze státní televize Rossija. Podle politického
geografa Jana Šíra z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  jsou Rusové schopni věřit tomu, že za ruskou agresi proti
Ukrajině může někdo třetí. „Ukrajinci, Západ, Wall...

Válka na Ukrajině: kontext URL
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http://www.metro.cz/pismeno-z-se-ted-nezaslouzene-stalo-symbolem-ruske-agrese-kdo-na-to-doplati-1bi-/spolecnost.aspx?c=A220325_121058_metro-spolecnost_mhrab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.metro.cz%2Fpismeno-z-se-ted-nezaslouzene-stalo-symbolem-ruske-agrese-kdo-na-to-doplati-1bi-%2Fspolecnost.aspx%3Fc%3DA220325_121058_metro-spolecnost_mhrab
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/23623-aplikace-pro-vypocet-rozlozeni-teploty-v-betonove-desce-vystavene-pozaru
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fpozarni-bezpecnost-staveb%2F23623-aplikace-pro-vypocet-rozlozeni-teploty-v-betonove-desce-vystavene-pozaru
https://hlidacipes.org/zeman-sel-rusum-na-ruku-obrat-mu-neverim-ani-nejedleho-se-nezbavil-rika-exministr-petricek/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhlidacipes.org%2Fzeman-sel-rusum-na-ruku-obrat-mu-neverim-ani-nejedleho-se-nezbavil-rika-exministr-petricek%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3460858-uz-nemame-zadny-domov-zbyly-jen-vzpominky-uprchlici
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3460858-uz-nemame-zadny-domov-zbyly-jen-vzpominky-uprchlici
http://www.newtonmedia.eu/


Válka na Ukrajině: kontext URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: kosmas.cz , Autor: Petr Holý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 12:22 , Celková návštěvnost:
777 920 , RU / den: 2 500 , Vydavatel: kosmas.cz , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,03
...účet. Buďte první a podělte se o vlastní zkušenost s knihou. Pomůžete tisícům nerozhodných čtenářů. Autor/Autorka Petr
Holý vystudoval FSV  a FHS UK . Pět let pracoval na oddělení bezpečnostních hrozeb Ministerstva vnitra. Potom se z vlastní
vůle stal řidičem tramvaje. Díky této unikátní...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 12:22 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 21 050 865,00 Kč , GRP: 0,91
...let a není za 4 týdny, to je nesrovnatelné. mluvčí 4, -------------------- A kontext teď dodáme s Vojtěchem Bahenský
výzkumným pracovníkem pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ještě jednou vás
zdravím. mluvčí 5, -------------------- Za pozvání. mluvčí...

Nová rubrika podcasty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 13:22 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Z redakce , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
... Z humanitních a sociálně vědních oblastí jsme zatím zařadili podcasty, které vznikají na půdě univerzity Karlovy. De Facto
pochází z dílny Fakulty  sociálních  věd  a na Filozofické fakultě připravují Balast. Univerzitní Centrum pro podporu open
science stojí za Open Science Podcast. Z další...

Tento týden nabídne dividendy od Guess, Xerox, Goldman Sachs BDC, Deere a spousty dalších URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Jiří Zendulka (Kurzy.cz) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 13:45 , Celková
návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,68 ,
Návštěvy za měsíc: 7 050 000
...Bancorp quarterly FBNC First Bancorp quarterly FR First Industrial Realty Trust quarterly INBK First Internet Bancorp
quarterly FSV  FirstService quarterly FMC FMC quarterly FCPT Four Corners Property Trust quarterly FBRT Franklin BSP
Realty Trust quarterly BEN ...

Plzeň-Slavia, Sparta-Baník Ostrava, Wales-Česko, West Ham-Everton, FC Barcelona-FC Sevilla, Juventus-Inter!
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 15:08 , RU / den: 5 530 , Vydavatel:
fotbal.hattrick.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,06
...(utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam ve 22.00 hodin. 17.25 (výkop 17.30): Borussia
Mönchengladbach – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (utkání 28. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 18.15 (výkop 18.00): UC
Sampdoria Janov – AS Řím (utkání 31. kola italské Serie...

Zelenskyj v ruských médiích
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 20:38 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 959 244,00 Kč , GRP: 5,92
...podporu a důrazně žádal o dodávky stíhaček, tanků a těžkých zbraní. Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  -------------------- Státy NATO obecně používají jinou techniku než na jakou jsou Ukrajinci
zvyklí. A tím pádem je obtížné jim tu techniku poskytnout. ...

Horizont 24
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 23:09 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 1 946 000,00 Kč , GRP: 0,73
...dvě opevněné linie. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A teď jsme se spojili s Josefem Krausem,
bezpečnostním analytikem fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity. Dobrý večer. Josef KRAUS, bezpečnostní analytik,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity...

Smetana: Válka s Ruskem by byla krvavá, v jaderném konfliktu by zemřely miliony lidí, hrozba je reálná URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: Čestmír Strakatý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 06:33 , Celková
návštěvnost: 5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Prostor X , AVE:
20 000,00 Kč , GRP: 2,28
...nebo kdy operace dosáhne kulminačního bodu, odpovídal v Prostoru X Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a taky koordinátor výzkumná centra Peace Research
Center Prague. ...

Ukrajina a Rusko jednají v Istanbulu, Erdogan je vybídl k příměří URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 11 / 328

https://www.kosmas.cz/knihy/505840/valka-na-ukrajine-kontext/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kosmas.cz%2Fknihy%2F505840%2Fvalka-na-ukrajine-kontext%2F
https://vedavyzkum.cz/home/z-redakce/nova-rubrika-podcasty
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fhome%2Fz-redakce%2Fnova-rubrika-podcasty
https://www.kurzy.cz/zpravy/642239-tento-tyden-nabidne-dividendy-od-guess-xerox-goldman-sachs-bdc-deere-a-spousty-dalsich/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F642239-tento-tyden-nabidne-dividendy-od-guess-xerox-goldman-sachs-bdc-deere-a-spousty-dalsich%2F
https://www.hattrick.cz/plzen-slavia-sparta-banik-ostrava-wales-cesko-west-ham-everton-fc-barcelona-fc-sevilla-juventus-inter/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.hattrick.cz%2Fplzen-slavia-sparta-banik-ostrava-wales-cesko-west-ham-everton-fc-barcelona-fc-sevilla-juventus-inter%2F
https://www.reflex.cz/clanek/112404/smetana-valka-s-ruskem-by-byla-krvava-v-jadernem-konfliktu-by-zemrely-miliony-lidi-hrozba-je-realna
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2F112404%2Fsmetana-valka-s-ruskem-by-byla-krvava-v-jadernem-konfliktu-by-zemrely-miliony-lidi-hrozba-je-realna
http://www.newtonmedia.eu/


Ukrajina a Rusko jednají v Istanbulu, Erdogan je vybídl k příměří URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 10:49 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...nemá podle něj být ani případná výměna zajatců. Analytik: Posun může nastat v dílčích otázkách Michal Smetana z Centra
pro výzkum míru Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že i přes nevelká očekávání se mohou rozhovory
posunout v některých dílčích tématech. „Pořád je zde otázka jednání...

Lenka Kabrhelová a její tým chystají v Seznamu nový podcast 5:59 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: blog.seznam.cz , Autor: Hana Holubová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:01 , RU / den: 0 ,
Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč
...letech 2002-2006, kdy působila v české redakci BBC World Service v Praze a částečně v Londýně. Vystudovala žurnalistiku
a mediální studia na FSV  UK  v  Praze . ...

Všichni Putinovi muži
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:12 , Sledovanost pořadu: 269 378 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:25 Reportéři ČT , AVE: 9 451 134,00 Kč , GRP: 2,99
...rudy a výroby oceli. Dalším příkladem je šéf ruské státní společnosti Rosněfť Igor Sečin. Karel SVOBODA, odborník na
postsovětský prostor, FSV  UK  -------------------- Tam neexistuje žádný Bill Gates nebo Elon Musk, který by z nuly se
vypracoval, všechno jsou to lidé, kteří zbohatli na základě...

Anna Balíčková nově vede český a slovenský Grayling URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: feedit.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:50 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 ,
Vydavatel: Daniel Dočekal , Země: Česko , AVE: 6 500,00 Kč , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc: 36 536
...patří např. společnosti Visa, Google nebo Albert. Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka 20 let. Vystudovala
žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako novinářka. Následně 10 let pracovala v agentuře AMI Communications.
Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích –...

KOMENTÁŘ: Volby prezidenta ČR ve stínu ruské invaze na Ukrajinu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:55 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53 , Návštěvy za
měsíc: 1 300 000
...ukázal, že podobné závody vyhrávat umí (Andrej Babiš). Karel Sál Karel Sál vystudoval politologii na Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde v roce 2016 obhájil disertační práci s názvem Demokracie v krizi
nezájmu: účinky využití internetových voleb ve...

Lenka Kabrhelová a její tým chystají v Seznam Zprávách nový podcast 5:59 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:55 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Redakce, Podcasty, Stalo
se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...letech 2002–2006, kdy působila v české redakci BBC World Service v Praze a částečně v Londýně. Vystudovala žurnalistiku
a mediální studia na FSV  UK  v  Praze . Podcasty redakce Seznam ZprávS podcastovou tvorbu začala redakce v prosinci
2019. Na webu Seznam Zpráv a v podcastových aplikacích tyto...

KOMENTÁŘ: Nechej těch kydů, odhánělo mě Nohavicovo publikum po dotazu na Putinovu medaili URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 15:01 , Celková návštěvnost:
913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
...podotknutí, že duše písničkářů jsou nevyzpytatelné. S přebráním Puškinovy ceny se před čtyřmi lety nesmířil třeba Břetislav
Dančák, děkan Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity v Brně, a písničkářovi vzkázal: „Nohavica převzetím Puškinovy
ceny z rukou prezidenta Putina legitimizuje...

Český a slovenský Grayling vede Anna Balíčková URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 15:47 , Celková návštěvnost:
176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...regionálního CEO. Tuto pozici zastává od loňského ledna. Balíčková se v oboru komunikace pohybuje skoro 20 let.
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a nejprve působila jako novinářka. Následně 10 let
pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z...
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Tajemství Zelenského projevů: Jako v korporátu. Hodně pochval, až pak kritika URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 16:24 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Čteme vám SZ,
Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...tenké hraně – pracuje s emocemi, ale riskuje, že navodí pocit citového vydírání,“ říká pro Seznam Zprávy odbornice na
komunikaci Denisa Hejlová z FSV  UK . Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. Nejde si toho nevšimnout. Ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj v promluvách k ostatním...

Grayling v ČR a na Slovensku vede Anna Balíčková URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 16:41 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , Vydavatel: mediaguru.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
...jako PR manažerka pro ČR a SR v L'Oréalu. Deset let pracovala v agentuře AMI Communications. Začínala jako novinářka.
Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK . -stk- Anna Balíčková, zdroj: Grayling ...

Politický geograf Romancov: Ukrajina začíná být v tlaku na Západ zdrženlivější, ale stále má podporu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Martina Mašková, Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 18:07
, Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova
, AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...Rusko rozhodlo přesunout nějaké jednotky na Donbas. V tuto chvíli to nevíme,“ říká pro Český rozhlas Plus vojenský analytik
Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Varuje, že útočné operace jsou vždy náročnější než obrana
a také Ukrajině by mohly dojít zásoby a síly, aby ve...

Aktuality URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 19:11 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...pro obor: Správní právo a správní věda. Působí na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK. doc. PhDr.
Tomáš HAVRÁNEK, Ph.D. ( FSV  UK ) pro obor: Ekonomické teorie. Působí na Institutu ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  UK . doc. MUDr. Tomáš HUCL, Ph.D. (1. LF UK) pro...

Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Istanbulu skončila, závěry zatím nezveřejnila ani jedna strana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 21:02 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...a dalších dvou účastníků jednání mezi Moskvou a Kyjevem na začátku března projevily příznaky otravy. Michal Smetana z
Centra pro výzkum míru Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že i přes nevelká očekávání se mohou rozhovory
posunout v některých dílčích tématech. „Pořád je zde otázka...

Ukrajina v Istanbulu navrhla cestu k neutralitě, Rusko slíbilo omezení vojenských aktivit u Kyjeva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 21:02 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...a dalších dvou účastníků jednání mezi Moskvou a Kyjevem na začátku března projevily příznaky otravy. Michal Smetana z
Centra pro výzkum míru Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že i přes nevelká očekávání se mohou rozhovory
posunout v některých dílčích tématech. „Pořád je zde otázka...

Když boj za národ, tak nejlépe na jaře. Jak se obnovovalo české národní uvědomění a proč se ruským jarem
ohání i Putin URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 07:08 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...nepřekročila a dál odmítá princip sebeurčení národů ve jménu své imperiální ambice. Martin Groman je publicista a historik
médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na
FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá...

Méně tepla doma i v kanceláři může pomoci v boji proti Rusku i změně klimatu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tereza Koudelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 11:17 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tereza Koudelová Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu
Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky mezinárodní organizace Sea...

MUNI’s Faculty of  Social  Sciences  To Host Public Debate On Ukraine Crisis In English URL
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MUNI’s Faculty of  Social  Sciences  To Host Public Debate On Ukraine Crisis In English URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: brnodaily.cz , Autor: Jack Stephens , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 11:45 , Vydavatel:
brnodaily.cz , Země: Česko
...of English-friendly debates featuring experts from the faculty staff. Photo credit: Tomáš Hájek. Brno, 30 March (BD) –
Masaryk University’s Faculty  of  Social  Sciences  (FSS) is to launch a series of English-language public debates with a
discussion of the current situation in Ukraine. The event...

Rusista Glanc: Lidé v Rusku mají strach. Nevíme, co si myslí, není možné tam udělat průzkum mínění URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 12:14 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...operace,“ soudí analytik Jan Ludvík. Ludvík, který působí jako odborný asistent na Katedře bezpečnostních studií Institutu
politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , připomíná, že ruská ofenziva začala před měsícem na východě
vůči Donbasu a na Charkov, na jihu směrem na...

Osobnost Plus: Tomáš Karásek, děkan FSV UK  a bezpečnostní analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 12:43 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Popis podcastu Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí.

Tomáš Karásek, děkan FSV UK  a bezpečnostní analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 12:43 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Popis podcastu Interview s významnými osobnostmi české společnosti. Barbora Tachecí a v pátek
Lucie Vopálenská hledají nepovrchní odpovědi.

Osobnost Plus: Tomáš Karásek, děkan FSV UK  a bezpečnostní analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 13:57 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Popis podcastu Silná témata, o kterých se ve společnosti právě mluví.

Proti NATO Kreml jadernou zbraň nepoužije. Proti Ukrajině je to nepravděpodobné ale reálnější, říká
bezpečnostní expert Karásek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 14:23 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...na Ukrajině se podle ruské strany dostala do další fáze – a znovu se začalo spekulovat o možném použití jaderných zbraní.
Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zároveň i expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš
Karásek k tomu říká: „Já si to úplně nemyslím. Domnívám se,...

Vláda jedná o pomoci českým občanům
TV , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 15:03 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 1 251 600,00 Kč , GRP: 0,24
...moderátorka -------------------- Teď už další komentář, ve vysílání je teď stále politolog Daniel Šárovec z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte, dobrý den. Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut
politologických studií FSV  UK  -------------------- Krásný...

Proti NATO Kreml jadernou zbraň nepoužije. Proti Ukrajině je to nepravděpodobné, ale reálnější, říká
bezpečnostní expert Karásek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 16:04 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...na Ukrajině se podle ruské strany dostala do další fáze – a znovu se začalo spekulovat o možném použití jaderných zbraní.
Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zároveň i expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš
Karásek k tomu říká: „Já si to úplně nemyslím. Domnívám se,...

Chystáme zavést systém mikrocertifikátů, řekla rektorka Univerzity Karlovy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: hend, mhav , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 16:57 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP:
7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...akce, a to stavba kampusu Albertov. Má to být unikátní místo pro vědu. Další kampus bude v Hradci Králové a výstavba
nadále pokračuje i na Fakultě  sociálních  věd .“ Milena Králíčková je ve funkci teprve dva měsíce a už se spolu s celou
univerzitou musí vypořádat s bezprecedentní situací. V...

Neúspěšné Rusko mění cíle. Připravuje si půdu pro „vítězství“, říká analytik URL
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fcesky-rozhlas-osobnosti-a-spolecnost%2Fosobnost-plus-tomas-karasek-dekan-fsv-uk-a-bezpecnostni-analytik-0
http://plus.rozhlas.cz/proti-nato-kreml-jadernou-zbran-nepouzije-proti-ukrajine-je-nepravdepodobne-ale-8713462
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fproti-nato-kreml-jadernou-zbran-nepouzije-proti-ukrajine-je-nepravdepodobne-ale-8713462
http://plus.rozhlas.cz/proti-nato-kreml-jadernou-zbran-nepouzije-proti-ukrajine-je-nepravdepodobne-ale-8713462
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fproti-nato-kreml-jadernou-zbran-nepouzije-proti-ukrajine-je-nepravdepodobne-ale-8713462
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milena-kralickova-rozstrel-rektorka-univerzity-karlovy-valka-na-ukrajine-pomoc-uprchlikum.A220329_101846_domaci_hend
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fmilena-kralickova-rozstrel-rektorka-univerzity-karlovy-valka-na-ukrajine-pomoc-uprchlikum.A220329_101846_domaci_hend
http://www.newtonmedia.eu/


Neúspěšné Rusko mění cíle. Připravuje si půdu pro „vítězství“, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 19:11 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...se ruské jednotky opravdu do pohybu? Nejen na tyto otázky hledaly Seznam Zprávy odpověď v rozhovoru s bezpečnostním
expertem Janem Ludvíkem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Rusko oznámilo snížení počtu svých vojáků v okolí
Kyjeva a Černihivu a za svůj hlavní cíl nyní označuje...

Anna Balíčková nově vede český a slovenský Grayling URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: personalista.com , Autor: personalista.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 19:46 , RU /
měsíc: 1 487 , RU / den: 112 , Vydavatel: Jan Míka - PEOPLESOURCE , Země: Česko , Rubrika: lidé a podniky , AVE: 850,00 Kč , GRP: 0,00
...patří např. společnosti Visa, Google nebo Albert. Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka 20 let. Vystudovala
žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako novinářka. Následně 10 let pracovala v agentuře AMI Communications.
Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích –...

Česko má momentálně třetí nejvyšší inflaci v Evropské unii
RÁDIO , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 20:43 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 313 920,00 Kč , GRP: 3,16
...Ivana Bartoše z Pirátů zatím nedohodla. Naším hostem je Petr Janský vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a
hospodářské politiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry
evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty  sociálních ...

Grayling v Česku a na Slovensku vede Anna Balíčková URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 22:22 , RU / měsíc:
130 809 , RU / den: 10 351 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Lidé , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,12
...například společnosti Visa, Google nebo Albert. Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka dvacet let.
Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako novinářka. Následně deset let pracovala v agentuře AMI
Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích –...

Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 00:00 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 5 066 712,00 Kč , GRP: 0,75
...tisícovku uprchlíků za den. Nejnižší počet běženců je na Olomoucku a Zlínsku. Povídat si teď budu s Michalem Romancovem,
politickým geografem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký večer vám přeju. Michael ROMANCOV, politický
geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova...

SASKIA BUREŠOVÁ
TISK , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: Reflex , Strana: 56 , Autor: JAN ŠKODA , Vytištěno: 48 090 , Prodáno: 32 733 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 31.03.2022 00:26 , Čtenost: 254 833 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Causa , AVE: 730 193,66 Kč , GRP:
2,83
... Na tematizování své vizáže je tedy Burešová zvyklá, protože i v ní tkví síla její osobnosti. Podle mediál ního historika Petra
Bednaříka z fakulty  sociálních  věd  UK  totiž představuje jistotu, která spočívá v kultivovanosti, solidnosti a důvěryhodnosti.
„Pro diváky je určitě důležité, že se Saskia...

Nenávist je trestná, rozhodl soud
TISK , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: Tomáš Lánský , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 31.03.2022 00:26 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 439 986,80 Kč , GRP: 4,88
...specializující se na kyberšikanu Štěpán Ciprýn. Kde je hranice svobody Nález ÚS přivítal i politolog a odborník na
extremismus Jan Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „My jsme teď v situaci, kdy hledáme hranici svobody
slova. A nález Ústavního soudu je první krok k tomu,...

Agentura Grayling s novou šéfkou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: czechbanking.cz , Autor: Erich Handl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 01:34 , RU / měsíc:
77 559 , RU / den: 5 842 , Vydavatel: Erich Handl , Země: Česko , Rubrika: Personálie , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
...obsadila Anna Balíčková, je pro oba trhy vytvořena nově. Balíčková se v oboru komunikace pohybuje skoro 20 let.
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a nejprve působila jako novinářka. Následně 10 let
pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z...

Co píší v Rusku: Jižní Osetie má v plánu stát se součástí Ruska URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 07:12 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...státem vlastněné Sberbank. Jak lze aktuální vývoj číst, popisuje v tomto rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní expert
Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ohlášení omezení aktivit v okolí Kyjeva a Černihivu je přiznáním
reality na místě – ruské síly na kyjevské frontě nebyly...

Zdeněk Justoň: Největší riziko jsou přibývající lidé na Zemi URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 15 / 328

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-neuspesne-rusko-meni-cile-pripravuje-si-pudu-pro-vitezstvi-rika-analytik-196171
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-neuspesne-rusko-meni-cile-pripravuje-si-pudu-pro-vitezstvi-rika-analytik-196171
http://www.personalista.com/lide-a-podniky/anna-balickova-nove-vede-cesky-a-slovensky-grayling.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.personalista.com%2Flide-a-podniky%2Fanna-balickova-nove-vede-cesky-a-slovensky-grayling.html
https://mam.cz/zpravy/lide/2022-03/grayling-v-cesku-a-na-slovensku-vede-anna-balickova/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2Flide%2F2022-03%2Fgrayling-v-cesku-a-na-slovensku-vede-anna-balickova%2F
https://www.czechbanking.cz/agentura-grayling-s-novou-sefkou/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.czechbanking.cz%2Fagentura-grayling-s-novou-sefkou%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-co-pisi-v-rusku-jizni-osetie-ma-v-planu-stat-se-soucasti-ruska-196236
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-co-pisi-v-rusku-jizni-osetie-ma-v-planu-stat-se-soucasti-ruska-196236
http://www.newtonmedia.eu/


Zdeněk Justoň: Největší riziko jsou přibývající lidé na Zemi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: fintag.cz , Autor: fintag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 08:42 , Celková návštěvnost: 85 000 ,
RU / měsíc: 53 265 , RU / den: 4 176 , Vydavatel: fintag.cz , Země: Česko , GRP: 0,05
...Své eseje Zdeněk Justoň publikuje v Kulturním magazínu UNI, kde vyšlo kolem stovky portrétů osobností z oblasti
antropologie. Deset let učil na Fakultě  sociálních  věd  UK  a vydal několik publikací. Klíčová byla Ekonomie přírodních
národů [Dauphin 2012]. Na své nové knize Ekonomie českého lidu...

Návrh a realizace Zvěrotického železničního tunelu podle principu observační metody, 1. díl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: casopisstavebnictvi.cz , Autor: Libor Mařík , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 10:22 , RU /
měsíc: 104 524 , RU / den: 7 466 , Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o. , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,08
...se na traťovém úseku Soběslav – Doubí u Tábora v poměrně úzkém pruhu území mezi provozovanou dálnicí D3 a městem
Soběslav. Autor: Studoval na FSv  ČVUT v  Praze  obor konstrukce a dopravní stavby se specializací na geotechniku. Po
profesních začátcích ve firmě METROPROJEKT nastoupil k firmě ILF...

Konec spalování uhlí se kvůli válce nejspíš odsouvá. Jenom se zatím neví, jak moc URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 11:09 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...ho na sítích... O autorovi: Karolína Chlumecká Karolína studuje první rok žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Kromě toho se věnuje také focení. ...

Úder nesmíme vracet, můžeme se jen bránit. V kyberválce zatím nejsme, říká expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Lenka Vrtišková Nejezchlebová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 15:26 ,
Celková návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč
, GRP: 0,61
...Bartoníčková. Foto: Gabriel Kuchta. Deník N Tereza Bartoníčková Je zakladatelkou Internetového institutu (2018).
Vystudovala marketing a PR na FSV  Univerzity  Karlovy , pak zamířila na Oxford Internet Institute, kde vystudovala obor
Social Science of the Internet. Zabývá se eticko-právními dopady...

Azov a Mariupol. Příběh nejznámější ukrajinské jednotky a temné důvody, proč zemřelo jedno město URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Jan Wirnitzer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 16:24 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,61
...Z toho, co jsem já měl k dispozici, vyplývalo, že politicky aktivní ve smyslu neonacismu byla asi polovina,“ popisuje politolog
Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . O Ukrajině to nedokazuje nic. Neonacisté jsou v každé zemi. I v Rusku
– ostatně se i na jeho straně zapojili do války...

Použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO není reálné, říká bezpečnostní expert Karásek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Barbora Tachecí, Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 19:17 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...na Ukrajině se podle ruské strany dostala do další fáze – a znovu se začalo spekulovat o možném použití jaderných zbraní.
Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zároveň i expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš
Karásek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus označuje použití...

Rozporuplné zprávy o misi i kondici ruské armády
TV , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 23:41 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 652 744,00 Kč , GRP: 0,73
...život více než 1350 mužů. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A aktuality probereme s Michalem
Romancovem, politickým geografem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je zjevné, že v ruské armádě nejde
všechno podle plánů? Jaké má teď Kreml možnosti vojenské a politické? ...

Jak se bude vyvíjet česká ekonomika?
TV , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 01:53 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 947 642,00 Kč , GRP: 0,75
...na přelomu února a března v důsledku války na Ukrajině. Do vysílání se k nám přidá také Tomáš Havránek, ekonom z
Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady.
Dobrý večer. Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií...

Co píší v Rusku: Najatého herce Zelenského čeká na Západě neblahý osud URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 07:27 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...státem vlastněné Sberbank. Jak lze aktuální vývoj číst, popisuje v tomto rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní expert
Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ohlášení omezení aktivit v okolí Kyjeva a Černihivu je přiznáním
reality na místě – ruské síly na kyjevské frontě nebyly...

Uprchlíci? Bude potřeba výdrž. Historik Frankl nejen o paralelách z minula URL
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https://www.fintag.cz/2022/03/31/zdenek-juston-nejvetsi-riziko-jsou-pribyvajici-lide-na-zemi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.fintag.cz%2F2022%2F03%2F31%2Fzdenek-juston-nejvetsi-riziko-jsou-pribyvajici-lide-na-zemi%2F
https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-navrh-a-realizace-zverotickeho-zeleznicniho-tunelu-podle-principu-observacni-metody-1.-dil.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.casopisstavebnictvi.cz%2Fclanky-navrh-a-realizace-zverotickeho-zeleznicniho-tunelu-podle-principu-observacni-metody-1.-dil.html
https://www.ekonews.cz/konec-spalovani-uhli-se-kvuli-valce-nejspis-odsouva-jenom-se-zatim-nevi-jak-moc/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Fkonec-spalovani-uhli-se-kvuli-valce-nejspis-odsouva-jenom-se-zatim-nevi-jak-moc%2F
https://denikn.cz/849733/uder-nesmime-vracet-muzeme-se-jen-branit-v-kybervalce-zatim-nejsme-rika-expertka/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F849733%2Fuder-nesmime-vracet-muzeme-se-jen-branit-v-kybervalce-zatim-nejsme-rika-expertka%2F
https://denikn.cz/847037/azov-a-mariupol-pribeh-nejznamejsi-ukrajinske-jednotky-a-temne-duvody-proc-zemrelo-jedno-mesto/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F847037%2Fazov-a-mariupol-pribeh-nejznamejsi-ukrajinske-jednotky-a-temne-duvody-proc-zemrelo-jedno-mesto%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/jaderne-zbrane-nato-rusko-ukrajina-karasek_2203302335_ind
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fjaderne-zbrane-nato-rusko-ukrajina-karasek_2203302335_ind
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-co-pisi-v-rusku-jizni-osetie-ma-v-planu-stat-se-soucasti-ruska-196236
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-co-pisi-v-rusku-jizni-osetie-ma-v-planu-stat-se-soucasti-ruska-196236
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Uprchlíci? Bude potřeba výdrž. Historik Frankl nejen o paralelách z minula URL
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...nebo že jsou pronásledovaní, ale že nás s nimi spojuje pocit sounáležitosti a sympatie. Mgr. Michal Frankl, Ph.D.Vystudoval
politologii na Fakultě  sociálních  věd  UK , kde později získal doktorát z moderních dějin. Vede prestižní grantový projekt
Evropské výzkumné rady o dějinách uprchlíků ve...

Vysoká komisařka OSN vyzvala Rusko k okamžitému stažení vojsk z Ukrajiny URL
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...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

 

anketa
TISK , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 6 , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022
00:42 , Čtenost: 192 170 , Rubrika: Anketa , AVE: 127 788,82 Kč , Země: Česko , GRP: 2,14
Jak se svými dětmi mluvíte o válečném konfliktu na Ukrajině? 

MARIYA MORTILLARO somatická koučka O válečné situaci na Ukrajině se mi obecně nemluví lehce. Pocházím z Ukrajiny a s
manželem, který je narozený na Sicílii a vyrůstal na jihu Francie, máme tři syny. Se starším pětadvacetiletým mluvíme o všem.
Mladším je jedenáct a devět, s nimi se snažíme vždy především zpracovat informace, které přinesou ze školy. Ještě víc než
normálně dáváme dětem lásku a učíme je posílat ji dál. Díky meditaci a upřímnému mluvení o situaci myslím, že necítí strach
ani nenávist. Hlavně se snažíme probrat věci racionálně a zmírnit, respektive odstranit případnou paniku. Naše děti mají k
Ukrajině velký vztah, rády tam jezdí za dědou a babičkou. Kluci teď sami navíc přicházejí a chtějí, abych je učila ukrajinsky, aby
mohli ve škole komunikovat s novými ukrajinskými kamarády. 
Mluvíme i o tom, že daný konflikt nic nemění na tom, že jejich kamarádi z Ruska jsou a budou kamarádi. 
ALICE NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ novinářka a mediální teoretička, FSV  UK  S dětmi mluvíme o válce otevřeně. Na cokoli se mě,
mého muže nebo svých prarodičů zeptají, se jim snažíme poctivě odpovědět, když nevíme, ukazujeme jim, kde a jak odpovědi
hledáme. Snažíme se je vést především k tomu, aby o informacích, které k nim přicházejí, kriticky uvažovaly. Překvapuje mě,
kolik jim někteří jejich spolužáci posílají chybných informací nebo zfalšovaných videí. Dcery vedeme k tomu, aby dokázaly
obhájit právě v diskusích s kamarády svůj názor, ukázaly jim, proč jsou ty zprávy smyšlené, zároveň aby se nezahlcovaly
zbytečně informacemi, nesledovaly zpravodajství celodenně. Od začátku se snažíme podle našich možností taky pomáhat a
děti s námi. Chceme, aby neměly pocit bezmoci a byly dobře orientované. 
PETRA HAASOVÁ dětská psycholožka, terapeutka, centrum Locika Naše děti se už vzhledem ke svému věku běžně účastní
našich „dospělých“ rozmluv. Sdílíme informace ze zpravodajských serverů i ze sítí. Ukazujeme si vtipy. Diskutujeme, jak
můžeme pomoci my a jak pomáhají ostatní. Sdělujeme si osobní příběhy. Jsme víc spolu a jinak děláme to co obvykle. Ve své
praxi pracuji s malými dětmi. Jejich úzkost je přímo úměrná úzkosti, kterou prožívají jejich rodiče. Válku na Ukrajině spontánně
zmiňují často – mluví se o ní doma, ve školce, ve škole. 
Při terapii si o tom však povídat nepotřebují, tady se místo slov používá hra: „Ty máš tenhle velkej tank a tři velký vojáky… Já
mám čtyři malý tanky a úplně všechny malý vojáky… Ti tví jsou sice velký, ale strašně hloupý! Ty seš Rusko a já Ukrajina!“ Na
stránkách našeho centra pak máme pomocné infografiky pro české i ukrajinské rodiče. 
TOMÁŠ ŠEBEK lékař a spisovatel Tati, je líp? Není. Nečti ty zprávy dokola. Musím. To ale ničemu nepomůže. Já vím, ale co
mám dělat? Dělej, co vždycky. Všechno a všechny zachránit nelze, mám tě ráda. Mluví nejstarší dítě, dospělá dcera. Když
budeme dál žít naše hodnoty, taky bojujeme. To už jsou slova nejstaršího syna, druhého dospělého dítěte. A „neobtesáváme“
tím, co je potřeba řešit přímo a ihned? Jsi doktor, ne voják. Každý máme nějakou, stejně významnou roli. Pomáhej, kde
můžeš… Proč je válka? Ptá se pětiletý syn. Protože se dospělí jinak nedomluvili. 
Domluví se? Ano. Mezitím někteří umřou. Co to maluješ? Zastřelené vojáky. To je smutné. Není, protože se rozloží a vyrostou
na nich houby. Máma. Dodal k tématu nejmladší, jedenapůlroční syn. Děti do války nepatří. 

VÍCE ODPOVĚDÍ NAJDETE NA WWW. RESPEKT. CZ/ANKETA 

Foto autor:   FOTO ARCHIV, MATĚJ STRÁNSKÝ

Rusko může vyvolat potíže na Balkáně. Buďme ve střehu, říká balkanista URL
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Ruská chapadla dosáhla až na Balkán a někteří političtí hráči se jimi nechali ochotně ovinout. Kvůli válce na Ukrajině budou
možná nuceni svou volbu přehodnotit, říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy balkanista František Šístek.

„Balkán by měl být zónou, kde bude ruský politický a vojenský vliv omezen co nejvíce. Jinak to pro Evropu bude velký problém,“
uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy balkanista František Šístek z Katedry ruských a východoevropských studií při FSV  UK . 
„Na některé věci už je to za pět dvanáct, ale momentální situace dává Evropě možnost postupovat způsobem, kterým dosud
nepostupovala,“ říká balkanista. Rusko si vliv v regionu pečlivě buduje už desítky let a je otázka, jestli se toho nerozhodne v
dalších týdnech a měsících využít. 
Jako příklad ruského smýšlení o Balkánu minulý týden mohla posloužit třeba slova ruského velvyslance v Bosně a
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Hercegovině, který zemi varoval před vstupem do NATO. „Pokud se (Bosna a Hercegovina) rozhodne být členem nějaké
aliance, je to její vnitřní záležitost. Naše reakce je ale záležitost jiná. Na příkladě Ukrajiny jsme ukázali, co očekáváme. Jakmile
dojde k hrozbě, zareagujeme,“ sdělil Igor Kalabuchov v bosenské televizi. 
Co říkáte na výrok ruského velvyslance v Bosně? A jak to vlastně Bosna má s členstvím v NATO? 
Bosna a Hercegovina není úplně žhavým kandidátem na členství v NATO, a to z více důvodů. Ta otázka je spojená s tím, jak je
Bosna vnitřně politicky rozdělená – není standardně fungujícím státem, což ji v tom procesu blokuje. Jistý zájem tam dříve byl,
ale oficiálně se Bosna v tuto chvíli o členství ani neuchází, jelikož představitelé Republiky srbské, jedné ze dvou entit země, to
blokují. 
Ani před válkou na Ukrajině ani před pandemií to tak rozhodně nebyla otázka, která by byla aktuální. Co se týče ruského
velvyslance v Bosně, jde o poměrně drsný výrok. 
V kontextu Balkánu jsme v předchozích letech viděli, že Rusko se jaksi pokoušelo blokovat, zpomalit nebo znemožnit vstup do
NATO i v případě jiných zemí. Rusko nejen v tomto regionu ukázalo, že vstup do Severoatlantické aliance považuje za hrozbu a
že se nějakým způsobem potom aktivně vměšuje. 
Z obecného hlediska je na pováženou, jestli Rusko má právo zasahovat do politiky jiných zemí natolik, že to vede k agresi nebo
k tomu, že hrozí vnitropolitickými problémy skrze své tamní hráče. Z tohohle hlediska bych to nebral na lehkou váhu. 
Tato ruská hrozba se ale asi netýká jen NATO, protože Bosna má teď také jiné politické problémy. Řeší se tam, že by se měl
nějakým způsobem upravit volební zákon, a hrozilo, že by Srbové a Chorvati bojkotovali volby, které se mají konat na podzim.
Onen výrok tak není směřován jen vůči potenciálnímu vstupu Bosny do NATO, ale určitě říká i to, že by si Bosna měla dát
pozor a nepřikovat se příliš k Západu. 
Co se týče války na Ukrajině, jak na situaci vlastně balkánské země reagují? 
Mezi balkánskými zeměmi jsou velké rozdíly. Některé mají více proruskou politiku, jiné méně. Země Evropské unie –
Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko – zareagovaly poměrně jednotně jako další země bloku. Černá Hora, Albánie a
Severní Makedonie se víceméně ve všech směrech zachovaly, jako by také byly de facto členy Evropské unie. 
Pak tu ale máme problém Bosny a Hercegoviny, kde jednotlivé komunity mají k Rusku jiný postoj. Jde tam především o
Republiku srbskou a její srbské obyvatelstvo a politickou elitu. Dále je tu také větší a lidnatější Srbsko, jehož politika lavíruje a
které je v tomto ohledu asi nejzajímavější. 
Srbská politika se oficiálně opírala o takové čtyři sloupy – Washington, Brusel, Peking a Moskvu – což je za této situace
samozřejmě dost složité. Srbsko v OSN patřilo mezi státy, které ruskou agresi vůči Ukrajině odsoudily, srbské vedení nicméně v
zásadě tvrdí, že jsou neutrální. Reálně je jejich pozice ale do značné míry i proruská. 
Když se podíváte do médií, tak i mainstreamová srbská média vedou spíše proruské zpravodajství, v některých směrech až
trochu do extrému. Bagatelizuje se v nich utrpení ukrajinského obyvatelstva a spíše se dozvíte třeba o ruských pozicích. 
V Srbsku teď také 3. dubna budou parlamentní volby a i když se nynější dění dotýká zejména evropských států, tamní politické
strany se mu snaží vyhýbat a snaží se nezaujmout jasné stanovisko. 
Jaké mělo Rusko v minulosti zájmy na Balkáně? A jak moc tam přetrvávají? 
Ačkoliv se o Balkánu mluví jako o oblasti, kam ruský vliv historicky zasahoval a i dnes zasahuje, musíme si uvědomit, že nejde
úplně o prioritní region. Není to Kavkaz, Ukrajina nebo Bělorusko, tyto země nebyly přímo součástí Sovětského svazu. Některé
z nich ani nepatřily do socialistického bloku. 
Když budeme mluvit o nějaké ruské imperiální politice, tak v 19. století Rusko hrálo s kartou, že na Balkáně podporuje
pravoslavné národy. To vytvořilo základ pocitu, že Rusko pro tyto státy bylo vždy přítelem a dopomohlo jim k nezávislosti – to
platí pro Bulharsko, Srbsko, do jisté míry pro Řecko a Černou Horu. Třeba Chorvatska se tohle ale vůbec netýká. 
František ŠístekPůsobí na Katedře ruských a východoevropských studií při Institutu mezinárodních studií FSV  UK .Zabývá se
moderními dějinami, antropologií a současností Balkánu, zejména bývalé Jugoslávie.Různorodý obraz pak máme i ve 20.
století. Část regionu patřila do socialistického bloku, kdy pevně ukotvené ve Varšavské smlouvě byly Rumunsko a zejména
Bulharsko. V Bulharsku je pak vidět i další návaznost, kterou bychom třeba v Albánii nebo bývalé Jugoslávii nenašli. Bývalá
Jugoslávie totiž byla socialistická země, která šla svou cestou, a ani Albánie začátkem 60. let už do sovětského bloku
nespadala. Ta pak měla vztahy s Čínou a byla úplně osamocena. 
Za posledních 30 let pak také proběhl zajímavý vývoj. Co se týče bývalé Jugoslávie, zpětně se dnes konstruuje, že Rusko vždy
stálo za Srbskem a srbskými zájmy, a to i v konfliktech z 90. let. K tomu dochází vzhledem k ruské podpoře srbského stanoviska
v případě Kosova, zejména po roce 2008, kdy Kosovo vyhlásilo nezávislost. 
V srbském veřejném prostoru jsou tak nyní zajímavé tendence a tvrzení, že přece nemohou na Rusko uvalit sankce, protože
Rusko nikdy neuvalilo sankce na ně. To ale vůbec není pravda, v 90. letech za vlády Borise Jelcina, tedy v době války v
Chorvatsku, Bosně a později v Kosovu, velmi často podpořilo různé rezoluce, které odsuzovaly srbské kroky. 
Kosovo a SrbskoV Kosovu je od roku 1999 Severoatlantickou aliancí vedená mise KFOR, která čítá asi 3 770 vojáků ze tří
desítek zemí. Mise má zmírňovat přetrvávající napětí mezi většinovými kosovskými Albánci a menšinovými Srby. Srbsko ztratilo
kontrolu nad Kosovem v roce 1999, kdy Bělehrad ke stažení srbských jednotek přiměly nálety NATO. 
Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost na Srbsku, uznává ji ale jen asi polovina zemí OSN, mezi nimi USA a většina zemí EU
včetně České republiky. Jeho samostatnost naopak neuznávají Rusko, Čína nebo Ukrajina, ale ani čtyři členské země NATO –
Rumunsko, Španělsko, Řecko a Slovensko. 
Jak se to proměnilo po nástupu Vladimira Putina? 
Ani on zpočátku nebyl tak radikální a se Západem udržoval lepší vztahy. Tehdy se zdálo, že spolupracovat s Putinovým
Ruskem, zejména hospodářsky, není v zásadě nic zavrženíhodného. Spolupracovala s ním přece i Británie, Německo a další. 
Větší vliv má Rusko například v Srbsku v souvislosti s již zmiňovaným rokem 2008, kdy se začíná projevovat agresivněji ve
svém bližším sousedství vůči Gruzii a v další dekádě i vůči Ukrajině. Kromě toho, že v roce 2008 Kosovo vyhlásilo nezávislost,
Srbové také poměrně pod cenou prodali svůj naftový průmysl. To je velký prostředek ruského vlivu; to hlavní, na čem jsou
balkánské státy do jisté míry, některé do míry dost velké, závislé. 
Třeba Srbsko, Severní Makedonie nebo Bulharsko jsou na ruském plynu velmi závislé a právě tímhle si Rusko už po roce 2008
budovalo na Balkáně větší základnu. Ze zpětného pohledu, jak i někteří analytici upozorňovali, pak ruský vliv v různých
směrech stoupal po roce 2014, tedy v období po okupaci Krymu. Ten vliv se projevoval mnoha způsoby, nově i mediálně, když
se například rozšířily ruské zpravodajské zdroje jako Sputnik nebo Russia Today. 
Jak velký má tedy Rusko vliv na Balkáně? V jakém rozsahu je tam patrná proruská orientace? 
Větší je určitě v zemích, kde se dá navázat na různé slovanské sentimenty, tedy převážně ve slovanských pravoslavných
zemích. Do jisté míry je možné sledovat ruský vliv také v Řecku, což mělo vliv i na makedonskou otázku, tedy vstup Severní
Makedonie do NATO. 
Opět jsou tam ale země, které jsou vůči ruskému politickému a informačnímu vlivu mnohem více imunní. To je Albánie nebo
Kosovo, což jsou země velice prozápadní, a poté samozřejmě Chorvatsko, které je většinově katolické a je hrdé na svou
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orientaci na Západ. Na druhé straně pak stojí Bulharsko, Severní Makedonie, Srbsko, Republika srbská v Bosně a Černá Hora.
Patrná je závislost hospodářská, tedy závislost na energiích a zejména na ruském plynu, dalším vlivem je ale v některých
zemích i ruská přítomnost. Ta byla v plné síle vidět před pandemií například na černohorském nebo bulharském pobřeží.
Říkalo se tehdy, že v Bulharsku vlastní nemovitost nebo nějaké firmy asi 400 tisíc ruských občanů, což je poměrně velké číslo. 
Co se týče politické roviny, na Rusko se například Srbsko navázalo díky otázce Kosova. V srbském etnickém prostředí, tedy
včetně Republiky srbské v Bosně, nejde o to, že by v něm Rusko všichni kdovíjak zbožňovali, vlastně ho ani tak neznají.
Souvisí to tam ale s pocitem uraženosti vůči Západu, který pramení z 90. let. Schválně se tak část tamní politické scény
přeorientovává na Rusko. 
Bosensko-hercegovinská krizePočátkem 90. let minulého století vypukla v Bosně a Hercegovině válka, která skončila v roce
1995 podpisem Daytonské dohody. Země z mírových jednání vyšla jako stát složený ze dvou částí – Federace Bosny a
Hercegoviny a Republiky srbské, přičemž Sarajevo zůstalo jako nerozdělené hlavní město země. Dohoda zároveň zřídila Úřad
vysokého představitele jmenovaného ze zahraničí, který zastřešuje přítomnost mezinárodních organizací a řídí civilní správu
země. 
Podle lídra bosenských Srbů Milorada Dodika má Republika srbská mít právo na vlastní armádu, celní a daňový systém i
soudnictví. V prosinci minulého roku jeho přesvědčení podpořili i tamní poslanci, kteří si odhlasovali přenesení kompetencí z
úrovně Bosny a Hercegoviny na úroveň Republiky srbské. 
Přenesení pravomocí na Republiku srbskou podle Dodikovy rétoriky znamená návrat k původnímu nastavení, které v zemi po
válečném konfliktu zavedla Daytonská dohoda. Ústavní experti to ale považují za protiústavní. 
Směr, kterým se nyní Bosna ubírá, znepokojuje i některé západní státy. Již začátkem listopadu navíc Christian Schmidt, který v
zemi momentálně zastává funkci vysokého zahraničního představitele, varoval před možným opětovným rozhořením válečného
konfliktu. 
Na Balkáně také najdeme různé ultrapravicové skupiny, jejichž lídři nacházejí podporu v Rusku, podobně jako Rusko podporuje
ultrapravici i v západní Evropě. Pak tam ale zase z druhé strany máme možná až povrchně levicové skupiny, pro které je Rusko
státem, který brání Amerikou vedenému globalismu. 
Na nový seznam znepřátelených zemí Ruska byly kvůli připojení se k sankcím přidány Černá Hora, Albánie a Severní
Makedonie. Jak se to může odrazit na jejich vztazích s Ruskem i uvnitř těchto států? 
Opět je to hodně různorodé, například Albánie je specifická, jelikož s Ruskem neměla tak hluboké vztahy. Severní Makedonie a
Černá Hora zase měly s Ruskem negativní zkušenost ohledně pokusů o vstup do NATO. V Černé Hoře dokonce v roce 2016
došlo k pokusu o puč, do něhož bylo zamíchané právě Rusko. Šlo o závažnou situaci, která se tehdy ale bagatelizovala. 
Pokus o puč v Černé HořeV roce 2016 dostala Černá Hora pozvánku do obranného společenství Severoatlantické aliance, což
vyvolalo nepochopení prorusky orientované části společnosti i hlasité odmítnutí přímo z ruské strany. Napětí s Moskvou se
nicméně stupňovalo již od roku 2015, kdy NATO pozvalo Černou Horu k přístupovým rozhovorům. 
Tehdejší premiér Milo Djukanovič ruskému tlaku neustoupil a když v roce 2016 obhajoval svoji pozici ve volbách, učinil vstup do
NATO jejich hlavním tématem. V den hlasování pak na tiskové konferenci vystoupil s oznámením, podle kterého tamní policie a
tajné služby pozatýkaly skupinu černohorských a srbských občanů, jejichž cílem bylo v zemi provést polovojenský převrat. Sám
premiér měl být zavražděn. 
Během vyšetřování atentátu vyšlo najevo, že do komplotu byli zapojeni také dva ruští občané, které zadrželo sousední Srbsko.
Postupem času se objevilo také několik dalších ruských vazeb a na pokusu o převrat se podle zjištění investigativců podílela i
utajená jednotka ruské GRU s číslem 29155. 
Zdroj: Novičok nebo kulka. Jak umírají Putinovi kritici – Ondřej Kundra 
V případě Makedonie se ruské snahy, aby do NATO nevstoupila, projevily také. Rusko například podporovalo řeckou
ultrapravici v tom, aby Makedonii neuznávala. Během vnitropolitické krize se ale část tamní politické scény o Rusko tak trochu
opírala. Nejsem si tedy jistý, jak se nyní bude situace v Makedonii vyvíjet. Navrch tam poslední dobou měly spíše síly
prozápadní. 
Zajímavým případem je Černá Hora, která je sice malá, ale jde o členský stát NATO a zatím je také kandidátem číslo jedna
ohledně členství v Evropské unii. V Černé Hoře se nicméně po volbách v roce 2020 zformovala vláda, která byla velice
proruská. Tvrdila sice, že je pro vstup do Evropské unie, ale byla složena z dost až extremistických stran prosrbské až proruské
orientace. 
Mají tam ale nyní celkem vnitropolitický chaos, protože tahle nová vláda krátce před invazí na Ukrajinu padla. Černá Hora tak
má v tuto chvíli dosluhující vládu, která byla prozápadní spíše jen rétoricky, a uvidí se, jakým způsobem se vše vyvine. Situace
je to docela citlivá, protože tamní extrémní strany srbské orientace jsou nadále okatě věrné Rusku a zároveň tam probíhají
demonstrace a sbírky na podporu Ukrajiny. 
Má rozdílný přístup balkánských zemí k Rusku nějaký vliv i na jejich vzájemné vztahy? 
Ano, má a měl. Třeba v případě Řecka a Makedonie jsme viděli, že vměšování ze strany Ruska v podobě podpory části řecké
politické scény, která nebyla nakloněna dohodě se Severní Makedonií, prohlubovalo jejich problémy. Neříkám tím ale
samozřejmě, že by Řecko s Makedonií žádné konflikty nemělo, kdyby žádné Rusko neexistovalo. 
Negativní vliv ale měla ruská účast i na vztahy mezi Srbskem a Černou Horou, zejména v době již zmiňovaného puče v roce
2016. Nyní opět uvidíme další vývoj, jelikož Černá Hora je sice Srbsku v některých ohledech poměrně hospodářsky blízká, v
politice ale nyní následuje Evropskou unii. Je tedy otázka, jaké budou vztahy těchto zemí po nástupu nové černohorské vlády. 
Řecko a Severní MakedonieZnámý spor těchto zemí trval od devadesátých let a jeho jádrem byl název Makedonie. Podle Řeků
totiž sousední stát užíval jméno neoprávněně a vyjadřoval tím skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Řecko
kvůli sporu dokonce blokovalo vstup Makedonie do Severoatlantické aliance i Evropské unie. 
V roce 2018 obě strany podepsaly takzvanou Prespanskou dohodu, jejímž cílem bylo spor ukončit. Makedonský parlament pak
v roce 2019 schválil změnu ústavy, která zakotvila nový název země Republika Severní Makedonie. 
Zátěž je to dále i pro vztahy Srbska s Bosnou a Hercegovinou, kde si Srbsko buduje speciální vztahy s Republikou srbskou a
obě země mají poměrně proruskou politiku, byť samozřejmě částečně i proevropskou. 
Bylo by toho víc, ale jsou tu také třeba vztahy mezi Srbskem a Chorvatskem, které je členskou zemí Evropské unie a může do
ní v budoucnu blokovat právě vstup Srbska. Ve světle války na Ukrajině opět vidíme, že se nějaké srbsko-chorvatské vztahy
radikalizují; ne přímo mezistátní vztahy, ale třeba to, co se objevuje v médiích. 
Jaký dopad může mít na region válka mezi Ukrajinou a Ruskem? 
V prvé řadě určitě ten obecný, jelikož bude mít dopad na světové trhy. Zdraží se suroviny nebo potraviny, což pro obyčejné lidi
na Balkáně, kde mnoho lidí nemá kdovíjaké úspory, nevěstí nic dobrého. Může to také prohloubit negativní trendy, které tam již
probíhají, jako je úbytek obyvatelstva kvůli odchodu mladších ročníků na Západ. 
Dále uvidíme, jaké budou konkrétní odvetné kroky Ruska. Je tu ona závislost na ruském plynu a kdyby došlo k jeho omezení,
bude to mít vliv na Balkán podobně jako na jakoukoliv jinou zemi v Evropě, která je na něm závislá. Mluvil jsem také například o
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ruských nemovitostech a firmách, nemáme ale zatím přesné zprávy o tom, co a kde ruští oligarchové vlastní. 
Uvidí se tedy, zda a jak se bude Rusko zvládat angažovat. Myslím si ale, že do jisté míry samozřejmě bude, tu strukturu na
Balkáně totiž má. Vidíme ale, že balkánské státy nyní v některých věcech vyčkávají a není úplně jisté, jak se vše vyvine a co se
případně změní. Třeba v Srbsku se jistě více uvidí po blížících se parlamentních volbách. 
Záleží i na tom, jak bude tlačit NATO a Evropská unie, zatím jsme toho totiž moc neviděli. Podle některých západních analytiků
se však nebude tolerovat tak okatá proruská politika a třeba právě Srbsko nebo představitelé Republiky srbské si budou muset
mezi Evropou a Ruskem vybrat. 
Může Balkán v budoucnu v případě Ruska sehrát nějakou roli? Při minulém rozhovoru jste zmínil například potenciální scénář,
podle kterého by region mohl posloužit k obcházení protiruských sankcí. 
To je něco, co se týká i dalších států. Slyšíme třeba, že se ruské firmy registrovaly v Číně nebo jiných zemích. V zásadě by tady
ale opět přicházelo do úvahy zejména Srbsko, teoreticky ale možná i jiné balkánské státy. Musíme si ovšem uvědomit, že
Rusové jakožto jednotlivci nejsou všichni stejní. Jsou tam tací, kteří s Putinem nesouhlasí, a proto odešli podnikat jinam. 
Jak se tato situace může vyvinout a jestli Balkán skutečně bude používán jako takové měkké břicho Evropy, tedy slabé místo,
kde se Rusku bude hospodářsky i jinak dařit do Evropy pronikat, teprve uvidíme. V mnoha směrech se až nyní analyzuje, jaký
by vlastně ten ruský vliv mohl být. 
Dále je tu pak politická možnost vyvolávání konfliktů, aby Evropa musela řešit i jiná ohniska, nejen Ukrajinu. Na Balkáně má
Rusko celou řadu možností jak zasahovat, a to navzdory tomu, že analytici před ruským vlivem zde celá léta varovali. 
Nyní tak vyvstává otázka, jestli se Rusko tento vliv, který tam nesporně má samo o sobě i skrze spřátelené skupiny z řad
tamního obyvatelstva, nepokusí zneužít a jestli se na Balkáně nepokusí vyvolat nějaké bezpečnostní problémy. Právě to by se
tak nyní mělo úzce monitorovat. 

Seniorita v odměňování – čas pro změnu URL
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Česká platná právní úprava odměňování ve veřejné správě je postavena mimo jiné na důsledné aplikaci principu seniority.

Ze stručné historické analýzy vyplývá, že důvodem zavedení seniority nebyl ve skutečnosti zájem na vyšší produktivitě nižších
úředníků, ani žádný jiný legitimní cíl ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78/ES. Režim, který alespoň ideologicky prosazoval
produktivitu – socialismus, senioritu po určité experimentální fázi zrušil. V roce 1992 došlo ke znovuzavedení principu seniority z
chvályhodných důvodů – snahy po zvýšení produktivity, kvalifikace, a především v zájmu stabilizace úředníků. Nakonec však
převážila snaha šetřit na státních mzdových prostředcích, což i dlouhodobě potvrzuje právní úprava a aplikační praxe. V úrovni
statistických zjištění musíme konstatovat omezenost lidského poznání, přesto se zdá, že seniorita posiluje diskriminaci mladších
mužů i žen, pokud pobírají plat. 

Úvod 
Věk v naší civilizaci byl vždy určitým identifikátorem. Lidé dělali a dělají určité věci, protože v daném věku se to tak prostě dělá,
nebo je to pro ně potřebné či vhodné z jiného důvodu. Naopak jiné věci se již od určitého věku nesluší dělat, či dokonce je ani
není možno dělat. Se zákazem diskriminace z důvodu věku (a ponechme zde stranou vůbec jeho legitimnost), který je zakotven
jak v unijním právu, tak v českém národním právu, se ovšem nabízí výzkumná otázka, zda je i nadále obhajitelný úsudek: čím
starší člověk, tím delší praxe, a proto vyšší odměna za odvedenou práci. Tuto otázku klademe s vědomím, že odměňování na
základě seniority je tradiční v Evropě, USA i např. Japonsku. [1] Tážeme se tak proto, že právě společnosti, které výrazně
stárnou a jejichž pracovní právo vykazovalo silný vliv preference starších pracovníků, z důvodu dlouhodobé udržitelnosti
musely alespoň částečně svou úpravu změnit z důvodu demotivace mladších nesenioritních zaměstnanců. 
Český systém určení platu pro státní zaměstnance v pracovním poměru dle zákoníku práce či ve služebním poměru pod
služebním zákonem a pro příslušníky bezpečnostních sborů (nikoliv překvapivě ne však již pro vojáky z povolání) je založen na
kombinaci dvou základních kritérií. Druhé z nich určuje výši platového stupně pouze a jedině na základě délky odborné praxe.
Nejde tedy o určení platu přímo na základě věku, nicméně zde vycházíme z obecně známého faktu, že čím vyšší věk, tím delší
(odborná) praxe. Věk tedy Česká republika nepřímo používá jako jakýsi určovatel či identifikátor žádoucí činnosti/odměny za
práci členů společnosti. Cílem tohoto článku je po vstupním terminologickém ujasnění pojmu plat (oddíl 1) a popisu
relevantních zásad platné právní úpravy v obecném pracovním právu (oddíl 2) poukázat na to, že seniorita jako způsob
výpočtu odměny za práci má v naší stárnoucí a vymírající pracovní populaci i svá velká negativa, a to jak individuální, tak
celospolečenská. [2] Protože však obvykle nevěříme statistikám, které jsme sami ne(pře)dělali, hlavní pozornost zůstává
zaměřena na argumentaci právní. Ve smyslu ústavní maximy spravedlivé mzdy dle čl. 28 Listiny základních práv a svobod a
ospravedlnění této úpravy dle čl. 6 směrnice č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v
zaměstnání a povolání (dále „směrnice 2000/78/ES“), proto budeme v této úpravě hledat legitimní důvod pro takovýto přístup
(oddíl 3). 
Z důvodu přehlednosti a striktní zaměřenosti na výzkumnou otázku je pro účely tohoto článku používán pojem seniorita ve
zjednodušující podobě. Senioritu chápeme jako platové zvýhodnění poskytované státnímu zaměstnanci, respektive
zaměstnanci působícímu ve veřejné správě z důvodu delší praxe. Pokud se jedná o drobné historické exkurzy, pak je nutno
upozornit, že budeme jako senioritní označovat též ty úpravy platu, k nimž docházelo nikoliv výlučně na základě delší praxe za
podmínky, že délka praxe byla alespoň jedním z použitých kritérií pro zvýšení platu dle dobové právní úpravy. Plat dnes
pobírají statisíce zaměstnanců, v tomto článku je však klíčová pozornost z důvodu historické konzistentnosti (služební
pragmatika [3] byla prosazena hnutím státního úřednictva) věnována zaměstnancům ve služebním poměru podle zákona o
státní službě. [4] 

Plat 
Pro označení odměny náležející úředníkům za práci se v odborném jazyce již za Rakousko-Uherska vžilo označení plat, [5] byť
obecná úprava takto jednoznačně formulována nebyla. Plat byl používán i pro obecné označení odměny náležející za výkon
práce zaměstnanci. [6] Zákonodárce tento pojem opětovně převzal při koncepční mzdové reformě v roce 1992, nově
přepracoval [7] a přiřadil mu významnou (nejen právní) regulační funkci. Plat, stejně jako mzda, je dle § 109 odst. 3 zákoníku
práce (s určitými výjimkami) [8] peněžitým plněním za práci, je však poskytován pouze zaměstnancům stanoveného okruhu
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zaměstnavatelů. Na rozdíl od mzdy nepřipouští zákoník práce poskytování platu v naturální formě. Případy, kdy zaměstnancům
přísluší za práci plat, vymezuje zákoník práce v § 109 odst. 3 jednak pozitivně, taxativním výčtem zaměstnavatelů, kteří jsou
povinni odměňovat platem, jednak negativně, stanovením zaměstnanců těchto zaměstnavatelů, kterým za práci nepřísluší plat,
ale mzda. 
Obecně se plat poskytuje zaměstnancům zaměstnavatelů využívajících na odměňování finanční prostředky plynoucí z
veřejných zdrojů, u kterých je zájem na přesné a kontrolovatelné úpravě způsobu a rozsahu čerpání těchto prostředků. Jedná
se o stát, územní samosprávné celky, státní fondy, za stanovených podmínek o některé příspěvkové organizace, školské
právnické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí a o veřejná
nezisková ústavní zdravotnická zařízení. Naopak mzda tradičně náleží občanům cizích států s místem výkonu práce v zahraničí,
byť by byla splněna podmínka odměňování z veřejných zdrojů. Důvodem této výjimky byla spíše faktická než právní nutnost
ponechat zastupitelským úřadům možnost sjednávat odměňování „místní pracovní síly“ dle podmínek obvyklých v daném státě.
[9] 
Prostor pro vnitřní vyjednávání o platech mezi smluvními stranami je limitován obsáhlou právní úpravou, která v zásadě
odpovídá výsledkům tripartitních jednání. Zaměstnavatel nesmí o platu vyjednávat (srov. však výjimky dále), plat se určuje
podle zákoníku práce, nařízení vlády vydaného k jeho provedení a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě
vnitřního předpisu. Zákoník práce tedy zakazuje určit plat jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než stanoví on sám a
právní předpisy vydané k jeho provedení. [10] 

Zavedení seniority v roce 1992 
V tomto oddíle se omezíme pouze na vstupní popis zásad ovládajících odměňování platem dle obecného pracovního práva.
Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Základním kamenem
celé úpravy (i z hlediska snahy zajistit rovnost v odměňování) je povinnost stanovit platovou třídu podle druhu práce
sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. [11] Zaměstnavatel je přitom
vázán normativně upravenou klasifikací zaměstnání v katalogu prací. [12] Ten tvoří v podstatě seznam prací od
nejjednodušších rutinních až po nejnáročnější práce koncepčního a systémového charakteru. Jednotlivé práce jsou podle
kritérií stanovených v § 110 zákoníku práce rozděleny do šestnácti platových tříd. Pokud některou činnost katalog prací
neobsahuje, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady
prací porovnatelné s požadovanou činností z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Zaměstnanec je ovšem povinen
konat též práce zařazené v nižších platových třídách, pokud spadají do sjednaného druhu vykonávané práce. Výjimka platí pro
vedoucího zaměstnance, kterého je zaměstnavatel povinen zařadit do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon
řídí nebo které sám vykonává. 
[13] 
Zařazení do platové třídy je u všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě podmíněno splněním kvalifikačního
předpokladu vzdělání. Nesplňuje-li zaměstnanec kvalifikační předpoklad vzdělání a nerozhodne-li se zaměstnavatel využít
některou ze stanovených výjimek, znamená to nejen, že nemůže být zařazen do příslušné platové třídy, ale především že
nemůže práce zařazené do této platové třídy vykonávat a zaměstnavatel jím nemůže pracovní místo obsadit. Zaměstnanec
musí mít rovněž potřebnou zdravotní způsobilost. 
Druhým klíčovým bodem celé úpravy je, jak již bylo předesláno, zařazování zaměstnance do platového stupně dle výlučného
kritéria – délky doby praxe v oboru (neboli seniority ve smyslu našeho článku). Zákonodárce při tvorbě nové právní úpravy v
roce 1992 cíleně navazoval na služební pragmatiku z roku 1914, [14] neboť dle názoru expertů nebylo možno navazovat na
platové úpravy z doby po roce 1938. [15] 
Expertní tým nebyl nucen se zabývat reformou provedenou tzv. platovými zákony z roku 1926, která de facto znamenala návrat
před pragmatikální úpravu, politickým limitem v podobě rozpočtové udržitelnosti však byl dán v podstatě stejný impulz k
zásadnímu šetření v navrhované právní úpravě. [16] Příčinu malých navýšení platu z důvodu seniority je tak nutno hledat
právě v obavách o přílišnou finanční náročnost platů ve veřejné sféře, jakož i v následných opakovaných „zmrazováních“ platů
v důsledku rozpočtových škrtů. 
Expertní tým navrhoval zavedení více kritérií pro navýšení platu, kdy délka praxe měla být jen jedním z kritérií vedle zvýšení
kvalifikace a produktivity. Tato ostatní kritéria však padla z důvodu požadavku na komplexní aplikovatelnost právní úpravy na
celou veřejnou správu, jakož i z důvodu nutnosti její jednoduché realizace v praxi (obava z pasti subjektivizmu hodnotitele).
Rezidua těchto ostatních kritérií, která byla přece jen ponechána v právní úpravě, se v praxi neaplikovala, a tak byla postupně
vypouštěna, až zbylo kritérium jediné – délka započitatelné praxe. 
Posouzení, zda se jedná o praxi v oboru požadované práce, nebo o jinou praxi, a rozhodnutí o míře zápočtu jiné praxe bylo
vždy v pravomoci zaměstnavatele. Požadavek praxe či odměňování podle délky praxe je potenciálně diskriminační vůči ženám,
neboť jejich osobní život a zájem na výchově dětí je nutí často odložit kariéru na později. Zákonodárce v případě platu na tuto
životní skutečnost dílčím způsobem reaguje prostřednictvím institutu náhradní doby. V souladu s § 4 odst. 5 nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, započte zaměstnavatel
zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé
péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské
dovolené platné v době této péče a dobu osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby. Celkem lze však takto započíst
nejvýše 6 let. 
K zajištění spravedlivého odměňování je zaměstnavatel povinen po sečtení všech dob relevantních pro určení započitatelné
praxe odečíst zaměstnanci, zařazenému do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad vzdělání, takový počet
let, který v podstatě odpovídá délce studia, kterým by potřebné vzdělání získal. Tím má být odstraněno znevýhodnění
zaměstnance, který dosáhl stanoveného vzdělání, jeho pracovní poměr vznikl až po ukončení studia, a proto tento
zaměstnanec získal kratší dobu praxe než zaměstnanec, který byl do platové třídy zařazen na základě některé z možných
výjimek. Shodným postupem se kompenzuje disproporce v zápočtu praxe zaměstnancům zařazeným v platových třídách, pro
které je stanoveno vzdělání alternativně (vzdělání v různé délce). 
Systém určení platu do roku 1992 brání rozlišování mezi zaměstnanci s ohledem na rozdíly na trhu práce vzniklé zákonem
poptávky a nabídky. Obecná úprava nerozlišuje až na výjimky nejen mezi místem výkonu práce, [17] ani nezohledňuje
krátkodobý či střednědobý nedostatek některých profesí. Proto byly již od počátku do právní úpravy zakomponovány výjimky
umožňující nastavit odměňování pro určité kategorie zaměstnanců více se zřetelem k individuální situaci zaměstnanců u
zaměstnavatele. Za všechny lze zmínit např. zvláštní určení platového tarifu některých zaměstnanců dle § 6 nařízení vlády č.
330/2003 Sb. Dalším případem jsou příplatky, které lze přiznat v určitém rozpětí (např. osobní příplatek, příplatek za vedení
[18] či zvláštní příplatek). [19] 
Článek byl publikován v časopise Právník č. 10/2017. Pokračování je dostupné zde. 
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[1] Tak např. rozsudky SD EU Danfoss, C-109/88, bod 24, dále Gerster, C-1/95 a Nikoloudi, C-196/02. Dále např.
NUNHAUSER-HENNING, A. – RÖNNMAR, M. Age Discrimination and Labour Law. Oxford: Wolters Kluwer, 2017, s. 34, 120, 132
an., 346, 354, 432, 453 a 463. 
[2] Zcela stranou necháváme otázku, že peníze nejsou jedinou motivací pro výdělečnou činnost a že řada zaměstnanců koná
svou práci, protože chtějí být prostě mezi lidmi, respektive chtějí být užiteční. 
[3] Zákon č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika). 
[4] Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění. 
[5] Srov. HERMANN-OTAVSKÝ, K. – SRB, J. Zákon o soukromých zaměstnancích. Praha: Kompas, 1935, s. 210 an.
HROMADA, J. – CHYSKÝ, J. – WITZ, K. Československé pracovní právo. Praha: Orbis, 1957, s. 100. 
[6] Srov. § 1152 obecného občanského zákoníku, dále též § 1023 osnovy návrhu československého občanského zákoníku.
Paragraf 1152 v původní redakci před III. dílčí novelou ovšem pracoval s pojmem „mzda“. Srov. též § 206 obecného horního
zákona a výklad v ZLONICKÝ, J. – PŘÍKOP, J. Obecný horní zákon. Prováděcí předpis k němu a ostatní horní zákona Č. S. R.
Mor. Ostrava, 1930, vlastní náklad, s. 108 an. K situaci na počátku 90. let minulého století pak srov. § 24 zákona č. 143/1992
Sb. v původní redakci. Z literatury např. ÚLEHLOVÁ, H. In: SOUČKOVÁ, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2004, s. 836. 
[7] Srov. obecnou část důvodové zprávy tisk č. 1309, PSP 1992. 
[8] Tak např. plat náleží též za dobu čerpání náhradního volna za práci přesčas (srov. § 10 odst. 1 zákona o platu v redakci
zákona č. 40/1994 Sb. a § 127 odst. 1 zákoníku práce) nebo se plat nekrátí též zaměstnanci, který nepracoval, protože svátek
připadl na jeho obvyklý pracovní den (srov. § 14 ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a § 135 odst. 1 zákoníku práce). 
[9] ÚLEHLOVÁ H. In: SOUČKOVÁ, M. a kol. Zákoník práce. Komentář, s. 794. 
[10] Srov. komentář E. Rothové k § 122 in: BĚLINA, M. – DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Velký komentář. Praha: C. H. Beck,
2012, s. 619. 
[11] K tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2007, č. j. 3 Ads 113/2007-78. 
[12] Srov. nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
[13] Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2005, č. j. 2 As 62/2004-61 či rozsudek Okresního soudu v
Děčíně ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 17 C87/99. 
[14] Tento poznatek získán z rozhovorů s odborníky Ing. Tomším, dr. Rothovou a z pamětí dr. Ulehlové, kteří tvořili návrh nové
úpravy či se na platové reformě podíleli z pozice připomínkového místa. 
[15] Srov. stenoprotokol z jednání ze dne 12. 3. 1992 dostupný z: ( http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/
021schuz/s021063.htm ) [cit. 7. 8. 2017]. 
[16] Srov. vládní prohlášení z 19. 12. 1989, které je dostupné z: ( https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historieminulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-csfr/marian-calfa-1/ppv-1989-1990-calfa1.pdf ) [cit. 2. 8. 2017]. Vyvážený státní rozpočet byl
zdůrazňován jako základní limit též při vlastním projednávání nové právní úpravy, srov. stenoprotokol z 12. 3. 1992 dostupný z:
(http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/021schuz/ s021063.htm) [cit. 7. 8. 1992]. 
[17] Dle Myslíkové má na výši odměny pozitivnější vliv, pokud žena žije v Praze. Více MYSLÍKOVÁ, M. Trh práce žen, Gender
pay gap a jeho determinanty. IES Working Paper (IES FSV ). 2007, č. 13, s. 13. 
[18] K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 3488/2006. Jak konstatoval Nejvyšší soud v
této souvislosti v rozhodnutí ze dne 4. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3984/2011, nelze při jisté míře odůvodnění považovat
rozdílnost výše příplatku samo o sobě za diskriminační. 
[19] Rozsudek Nejvyššího právního soudu ze dne 30. 11. 2005, č. j. 4 As 43/2004-84. 
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mluvčí 
Jak tohle může změnit ten vývoj války, jak využitelné, jak silné jsou ty běloruské síly?

mluvčí 
Tady, jednak je potřeba říci, že Lukašenka už se v té agresi angažuje večer to angažmá má podobu zatím více méně pouze v
uvozovkách, poskytnutí území a infrastruktury Rusku pro ty probíhající útoky. V případě, že by tady došlo na nasazení
skutečně pozemní armády a nějaký pád běloruských vojsk na Ukrajinu, tak by určitě bylo pro Ukrajince. Problém v tom ohledu,
že by to byla nová situace, na kterou musel reagovat, včetně toho, že by Bělorusové určitě, když nic jiného byli schopni na
sebe vázat síly, nicméně zase, jestli se to projeví na nějaké strategické situace, tím si jist nejsem, protože Bělorusové absolutně
nemají žádnou motivaci bojovat proti Ukrajincům a i v Bělorusku momentálně, jak máme informace, roste proti té ruské de facto
okupaci Běloruska, odpor Bělorusové mají svůj národní mýtus o své národní identitu založenou na tom mýtu běloruského
partyzána tady se myslím, že ten vpád jednotek i vzhledem k tomu, že by se muselo jednat to v brance základní služby byl spjat
s takovými komplikacemi, že je otázka nakolik by toho Rusové byli schopni využít to na tom bojišti.

mluvčí 
Když se možná ještě zastavíme u těch možných podporovatelů ruského režimu a ruské vojenské agrese. Ono se obecně
možná očekávalo, že by nějakým způsobem Kreml mohla podpořit i Čína, to zatím přímo ta přímá podpora zatím nepřichází.
Proč podle vás je?

mluvčí 
Tak já si myslím, že v té agrese probíhá ve rozumně s Čínou už máme informace o tom, že Čína byla informována předem o
těch ruských plán, že Číňané sami žádali velice úpěnlivě Vladimira Putina by to agrese nerozjíždí během olympijských her,
které probíhaly v únoru v Pekingu, co tady reálně hrozí, je navýšení nějaké vojenské technické vojensko technické pomoci v
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podobě dodávek nějaký zbraně systému, kterých se Rusku nedostává v každém případě Čína je aspirující supervelmocí, která
má svoje vlastní zájmy, a to, že západ momentálně bude vázán ve východní Evropy proti Rusku a Rusko ta válka evidentně
vyčerpává a pošle nazpátek of několik desítek let, tak v tom dlouhodobém čínském uvažování může bít pouze pouze ke ku
prospěchu Číny, tam se neuvažuje v tom horizontu. Těch pár let tak jak jsme na to zvyklí my a myslím si, že oslabení obou v
obou aktérů Číňané určitě budou schopni přetvořit v příležitost pro to, aby sami mohli využít ta situace v prosazování vlastních
zájmů třeba třeba v Pacifiku.

mluvčí 
A není to právě takže ta aspirující velmoc čínská si naopak dá velký pozor, aby se nespojovala s vyčerpaným Ruskem. Vy jste
teď popsal?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Ty už nepotkal stejný osud stejné sankce, stejná izolace mezinárodní.

mluvčí 
Já jsem většina je trošku jiné pozici, že Čínu tak jednoduše jako Rusko izolovat nepůjde vždyť vidíme, že i ta izolace Ruska není
není věcí nějak jednoduchou, ale Čína je ráda, že Rusové dělají tu špinavou práci, v uvozovkách řečeno tím, že bourají ten
stávající mezinárodní systém, který Číně rovněž neuvažuje, které je, který by Čína ráda viděla nějakým způsobem přepsaný ku
svému ku svému prospěchu a Vladimir Putin tím, že se za tím, že se zahnal do izolace, tak bude muset vycházet čím dál více
Číňanů vstříc, což si myslím, že v dlouhodobém horizontu pro Rusko nevěstí nic dobrého.

mluvčí 
Možná i v kontextu toho, že původně plánovaná blesková válka už teď trvá téměř ten zmiňovaný měsíc se objevují informace o
tom, že vlivné ruské kruhy by mohli chtít vyměnit prezidenta Vladimira Putina, konkrétně za šéfa FSB Alexandra Buršíková.
Myslíte, že sledujeme něco jako začátek konce Vladimira Putina i v i kvůli těm sankcím i kvůli těmto informacím nebo je to třeba
jen ukrajinská propaganda, která pálí nazpět, řekněme.

mluvčí 
Tak to jsou 2 různé otázky. To, že sledujeme konec Vladimira Putina. V to si myslím, že je velmi pravděpodobné. Otázka je,
koho všeho Vladimir Putin stále s sebou do toho nebytí, protože ta velká z pohledu nějakých ruských národních zájmů nedává
absolutně žádný smysl a už jsem to řekl už kvůli těm sankcím prostě Rusko bude navráceno, bude vrženo zpět několik
desetiletí, pokud jde o vůbec hospodářský vývoj, společenský vývoj, reputaci a atd. pokud tu zprávu ohledně chystaného
převratu, tady si myslím, že mohlo jít o takové malé pošťouchnutí ukrajinské strany kterak vzbudit ještě větší paranoiu Vladimira
Putina a tímto způsobem třeba podnítit rozkol uvnitř ruských elit, ale pan Bor Cvikov, o kterém se uvažovalo i v těchto zprávách,
že by měl Vladimira Putina nahradit, je šéf FSB, což je služba, která utrpěla rovněž značné reputační zpráv ztráty, protože se
ukazuje, že ty zprávy, které dodávala Vladimiru Putinovi o stavu věcí na Ukrajině se zjevně nepotvrdily. Já si dovedu představit,
že Rusové, když teď znovu na Ukrajinu strhávali, tak doufali, že skutečně ty ruské tanky tam budou vítány květinami a ukazuje
se, že místo toho vítají protitankovými střelami. A odborníků je sám namočen v těch Putinových zločinech do takové míry, že
nejsem si, jestli si tohle to by byla ta figura, která by byla schopná změnit něco na mezinárodním postavení Ruska v souvislosti
s tím posledním děním spojeným s ruskou agresi proti Ukrajině.

mluvčí 
V oné velké, kdyby vy sám jste teď vlastně říkal, ale přesto ještě jsou toho na chvilku zastavil, jak by taková výměna mohla pro
proběhnout, aby ji většinová ruská veřejnost akceptovala, je to státní převrat, je to, je to atentát, je to poklidný odchod
Vladimira Putina do penze ve stylu Angely Merkelové.

mluvčí 
U spekulujeme je potřeba tady podtrhnout, že těch scénářů vývoje připadá do úvahy více by ten odchod Vladimira Putina měl
vypadat. Myslím si, že ruská společnost je natolik demoralizovaná, že ta ta přijme přijme, pokud ne, pokud ne cokoliv, tak
ledacos. A mně jako největší nejpravděpodobnější scénář se jeví to, že tady dojde asi k určitému zhroucení ruského státu a v
ty změny, které nastanou, budou do velké míry důsledkem toho, že stát nebude schopen plnit svoje základní funkce, což s
sebou může nést i oslovování vztahu, včetně finančních toků mezi centrem periferií a v důsledku k nějakým odstředivým
tendencím spojeným s nárůstem separatismu antonu začne hnutí atd.

mluvčí 
úplně poslední věc vás poprosím, mluví se o možné mírové dohodě jakýkoliv kompromis z obou stran pravděpodobně Rusové
budou označovat za své vítězství za úspěch té prapůvodní se tak naopak nepodpoří to neposílí pozici Vladimira Putina nebude
ještě jistější, než byl do té.

mluvčí 
To si myslím, že ne ta ta válka totální katastrofa pro Rusko a vyjadřuje ohromnou lítost, že řadě lidí v Rusku to ještě nedochází.

mluvčí 
Říká Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuju za váš čas pro vysílání studia 6 hezké ráno.

Přidáme ještě krátké zprávy bylo třičtvrtě na 8 dobré ráno. Bezpečnostních hrozbách ze strany Ruska budou jednat ministři
zahraničí obrany členských zemí Evropské unie. Kromě zvýšení armádních rozpočtů proberou i možnost zřídit unijní síly
rychlého nasazení. Mluvit by měli taky o dalším financování zbraní pro Ukrajinu z fondů sedmadvacítky. Pozvání na setkání v
Bruselu přijal i ukrajinský ministr obrany. Oleksy brzdí kov.

V Ženevě se schází mezivládní panel pro změny klimatu při OSN. Schválit má zprávu zaměřenou na možnosti snížení emisí
skleníkových plynů a zmírnění dopadů klimatických změn. Jednání vědců potrvá až do 1. dubna.
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Rwandský soud by měl vynést verdikt odvolacím procesu. Protipólu se bagr Novy muže, který se stal inspirací pro hollywoodský
snímek hotel Rwanda. Úřady loni v září odsoudili k 25 letům vězení za působení protivládní organizaci. Hledali ho taky vinným z
terorismu nad rozhodnutím soudu už dříve vyjádřili pochybnosti, například Spojené státy od nich Rusa vagína dříve získal
prezidentskou medaili za záchranu tisícovky uprchlíků v době rwandské občanské války. Přesně před 80 lety zemřel štábní kpt.
Václav Morávek důstojník československé armády, který se za druhé světové války zapsal jako hrdina protinacistického
odboje. Jeho památku odpoledne uctí mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová, a to u pražského Prašného mostu, kde
Morávka v roce 1942 zastřelili příslušníci gestapa.

Dobrý den. Já ještě doplním přehled vysílání ČT sport poslední 2 týmy, které dosud na zápasy čekal jsem v dnešním čtvrtfinále
zapojí do vyřazovacích bojů hokejové extralize. Po základní části třetí Sparta vyzve atraktivní repríze loňského semifinále
Liberec čtvrtý celek dlouhodobé fáze České Budějovice narazí na další úspěšný klub z předkola Pardubice buly hokej živě
začíná v 18 40.

V Praze dnes začne sraz české fotbalové reprezentace na semifinále play off mistrovství světa proti Švédsku a případné finále
s Polskem v nominaci nechybí klíčový útočník Patrik Schick, který je po zranění a zámek vrt za Leverkusen ještě nehrál. Trenér
Jaroslav Šilhavý povolal i 2 nováčky slávistů Ondřej Lingr a sparťana Ladislava Krejčího mladšího. Novinky vám přineseme ve
fotbalu extra ve 22 20. V Jihoafrické republice začal náročný závod dvojic na horských kolech, tedy Cape Epic. Včera měli
závodníci na programu prolog 24 km. Dnes je čeká první etapa na 92 km v okolí. Lauren v horských vinic, které během které
bikeři na stoupají bezmála 3000 m. Sestřih dnešního dění vysíláme od 22 35 na ČT sport.

mluvčí 
Kromě světově známých potravinářských oděvních nebo nábytkářských firem opouštějí Rusko kvůli invazi na Ukrajinu, tak i IT
společnosti. Z těch největších oznámili odchod ze země nebo pozastavení činnosti třeba firmy Google, Apple, S&P Microsoft
nebo výrobci elektroniky, Intel HP či IBM. Jak se to podepíše na celosvětovém IT byznysu a jaký vliv budou mít právě sankce na
dostupnost služeb. Právě v tomto odvětví, tak na to se teď zeptám Jana sedláka redaktora serveru lupa cz deníku E15. Tak
vás zdravím. Dobrý den, dobré ráno.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Co teď sankce uvalené na Rusko a odchod IT gigantů vlastně dělá nebo udělá s tímto byznysem v Rusku?

mluvčí 
No, my teď aktuálně primárně vidíme naprostí exodu z chytrých IT mozků z Ruska, kteří se snaží hledat angažmá v okolních
zemích děje je to alespoň nějakým způsobem umožněno, to se zatím netýká Česka, který odmítá vystavovat nová víza ruské
občany. No a co se týče odchodu těch samotných západní společnosti ruského trhu trhu, tak tam z dlouhodobého do měřítka
dojde k tomu, že vlastně ruské firmy nebo ruští zákazníci nebudou mít například přístup k softwarovým licencím a softwarovým
aktualizacím, takže jim to tam začne vlastně zastarávat a ruská vláda mimo jiné oznámila, že ten software, který si nedokáže
vlastně nahradit svými silami, takže v podstatě nějakým způsobem legalizuje pirátství, což je sice jako zajímavý krok, ale to vás
nějak nevytrhne, protože dnešní software všechen vázaný na nějaký cloudu mé služby nějaké vzdálené připojení, takže tam,
když pak například Microsoft řekne, že to prostě nepůjde, tak to prostě nepůjde.

mluvčí 
Když se vrátím k tomu, co jste říkal na začátek na začátku, že sledujeme velký odliv mozků z IT od od oddělení nebo oboru, tak
od do jaké jaké odbornosti vlastně mluvíme, do jaké míry opravdu ty programátoři v Rusku a IT specialisté nějaké úrovni byly,
jak zásadní to bude mít vliv právě na tenhle odmítl na tenhle tohle odvětví?

mluvčí 
No, já si osobně myslím, že to skutečně bude obrovský dopad, protože na IT technologií dneska běží úplně všechno, není
obor, který by na něm nebyl závislý, takže v tomhle Rusko to hodně opravdu hodně pocítí. Obecně se dá říct, že Rusové jsou v
IT velmi dobří. Ovšem nemusíte nutně znamenat, že tito Rusové jsou v Rusku hrozně moc růst dlouhodobě žije v zahraničí
pracuje v Silicon Valley pracuje v Izraeli pracuje ostatně i v Česku obecně v Evropské unii, Rusové chytří Rusové IT často
prostě ze země odcházely z řady řady různých důvodů. Já dám 1 příklad v Česku máme společnost, že Berlín, která je založena
ruskými ajťák ruskými podnikateli, která zde třeba v roce 2020 zaplatila škol skoro miliardu na daních. Patří mezi největší plátce
daní v Česku a tato firma od začátku má sídlo formálně u nás v Praze jsem se bavil s šéfem této společnosti tak 4 tak jako mezi
řádky naznačoval, že prostě Rusko nic vlastně nechce, že tam zaměstnává chytré lidi ve třech výzkumných vývojových
centrech, ale to je tak vše, že chce být v bezpečí Prahy Evropské unie. A teďka ostatně, že princ oznámili, že všechny
výzkumné aktivity a vývojové vrstvu zavírají přesouvají zaměstnance, kam to jde. Takže a to je jeden z příkladů, takže ty
dopady skutečně pro ně budou bolestné tím myslím pro Rusko.

mluvčí 
Už jste to naznačil, že právě u toho softwaru budou chybět aktualizace updaty modernizace, jaké míry ovlivní kybernetickou
bezpečnost právě ruská, jak moc teď bude ruský software obnažený, když to tak řeknu?

mluvčí 
Bude dlouhodobý ohledu určitě obnažený navíc, když si někdo instaluje ty zmiňované pirátské verze, tak to je samozřejmě
trojský kůň ve vašich zařízeních, bude to velký problém a i platí to i opačně. Ten, kdo dneska chtěl kupovat ruský software
nasazovat od tak bude čelit v podstatě zvýšenému riziku tomu, že ruské společnosti nebudou schopné dodávat sami nějaké
aktualizace budou velmi omezené v tom provozu, protože například už na ně míří západní sankce, respektive zákazy prodejů,
takže třeba nebudou moct krom těch licencí nakupovat například servery a další kruciální součástky, takže je to omezí i vlastně
nějakým exportu utek zařízení a ohrozí to zákazníky, například tady v Česku.

mluvčí 
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Nějaké míry všechny ty sankce a problémy, které teď mají v Rusku třeba právě v IT byznysu ovlivní západní firmy světové firmy,
které nějakým způsobem spolupracovali s těmi ruskými IT s firmami, protože ta návaznost tam určitě je, ale ne všechny firmy se
vlastně z toho trhu stáhli některé dál fungují, ale využívali spolupracovníky v Rusku, tak co se teď bude dít s nimi.

mluvčí 
O Rusko je obecně stejně jako třeba byla Ukrajina, ale i třeba Bělorusko, tak oni jsou známé tím, že hodně provozují tzv.
outsourcingu vana nebo outsourcingové centra, kdy, kdy hodně západní státy na na ty do těchto zemí dávají nějaký zakázkový
vývoj, a protože to pro ně například levnější a dokáží tam rychleji mobilizovat síly, takže určitě už teď vidíme, že tady firmy na
západě hledají velmi aktivně, kam najednou ty tyhlety, řekněme, námezdní ajťák jako přesunout, kde hledat nové kapacity, ale
Prodi firmy to není z nového. Ten obor si prošel několika vlnami po revoluci a dál jsme takovou outsourcingu zemí byli my
následně se to přesunulo třeba do Indie a o tom hodně do Ruska, takže oni se ty cesty zase nějakým způsobem najdou víc
jsme nějaký krátkodobý omezení. Tady určitě jsou, ale naopak by západ podle mě měl při přijmout nějaký pravidla, jak chytrým
lidem z Ruska Běloruska, ale i Ukrajiny co nejrychleji umožnit v IT získat nějaká kvalitní pracovní víza, abysme naopak toho
exodu mozků tady využili pro náš prospěch, když neustále se mluví o budování nějaké znalostní ekonomiky pryč od montoven,
tak tohle jedna z příležitostí, jak získat těch velmi chytré a kulturně blízké lidi, a protože IT je obor obrovskou přidanou hodnotou
velkými výplatami a dopadem na celý svět.

mluvčí 
Tak možná na závěr navážu na to, co jste teď říkal, že tady vzniká velká skupina, v uvozovkách, který nezaměstnaných IT
mozků, které teď třeba nemají co dělat, protože jejich firmy se stahují z ruského trhu. Nehrozí, že se přeorientují na tu šedou
ekonomiku na hackerství. Nás zkrátka takové věci, které mohou škodit?

mluvčí 
Tak to určitě hrozí vždycky zrovna Ukrajina, Rusko Bělorusko jsou v tomhle tom dlouhodobě velmi známých. Ono je to spíš tím,
že oni tam vždycky měli k tomu takové jaksi, řekněme, legislativní podhoubí, že je tam nikdo nikdy moc neřešil, když nereagovali
doma, ale v zahraničí si mohli dělat v podstatě všechno určitě se nějaký lidé nějaké složité situaci k tomu mohlo zvrtnout, ale
ten obor IT je tak lukrativní na díl legální úrovni. Ty vejplaty jsou skutečně tak vysoké, takže bych se nebál, že by, že by hledali
nějaké temné cestě, spíš prostě budou chtít mají většina lidí nějaký kvalitní život ve kvalitních ekonomika. Musíme jim to
umožnit.

mluvčí 
Jan Sedlák, redaktor serveru lupa cz deníku E15 byl naším hostem. Děkujeme za to, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.
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mluvčí 
A utkvěla mi třeba 1 malá holčička, která byla moje jmenovkyně a tam říkal, že 4,5 dne cestovala na zavazadlovém prostoru na
takových těch kovových průšvih ve vlaku, protože prostě nebylo jediné místo, kam si na zem jakoby lehnout a holčička prostě
nechtěl odejít Ostravy nechtěla, protože ona nechtěla ona představa pro ni vyšla jako do vlaku nebo autobusem, že by měl
cestovat byla natolik jako traumatická. Jo, prostě musel zůstat tady, ale nakonec se podařilo najít bydlení. Maminka už má
práci, máme jakoby kontakt s ní a strašně hezký příběh, takže super.

mluvčí 
Jak tedy vysvětlujete to, že máte tyhlety zážitky, potřebujete nějakou nebo dochází jako tlumočníci k nějakému terapeutovi?

mluvčí 
Ne, ale nemyslím si, že to úplně potřebuju, myslím si, že ta práce tady právě my tu terapii dává, protože tím, že se snažíme
všichni jakoby nějakým způsobem, jak umíme pomoct, tak to nás vlastně drží. To nám jakoby pomáhá.

mluvčí 
Je to třeba nějaký problém s jazykem. Vy mluvíte tady Ukrajinci ukrajinské nebo mluvíte rusky?

mluvčí 
Já mluvím rusky, protože jsem z Kyjeva a tam tam se většinou jako právě mluvilo rusky nikdo s tím žádný problém nemá nikdo
na to nereaguje. Nestalo se mi, že by nějak špatně a mise rozumíme tzn. že ukrajinština ruština vlastně 2 oficiálně, kdy se
jazyky úplně v pohodě bez problémů.

mluvčí 
A když to třeba vidíte z té strany Čechů, kteří se tady snaží domluvit Ukrajinci, je to opravdu o dost těžší, když vy tam nejste?

mluvčí 
No, my ne já jsem zaznamenal neuvěřitelný postup, než ho tedy všech těch lidí, kteří jsou na place. Co tady pracuje, zajděte
Červený kříž Adra, prostě hasiči, policajti, cizinec kata úplně jedno. Oni všichni tady za pár týdnů zvládli to, co někdo nezvládne
za pár let opravdu skutečně jako klobouk dolů před ním má dům začátku ruce nohy a dneska už lidi se chystají překlady a věty
a takto dobře jako svobodu.
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mluvčí 
Vám děkuji za.

mluvčí 
Rozhovor, děkuji taky.

mluvčí 
A obecně tlumočnictví dobrovolnictví, jak se přihlásit už řekne Dagmar Hoferková, koordinátorka dobrovolnického centra Adra v
Ostravě, dobrý den. Dobrý den. Tak tu očkuje teda aktivních 5 naráz, kolik ten ideální stav kolik potřebujete?

mluvčí 
Tak, když tu v jednu chvíli dobrovolníku, zda se nám to zatím dostatečné, protože ne vždycky ta kapacita a centra je naplněná
a spíše tím, jak se oni musí střídat, tak v rámci jednoho dne se prostřídat třeba 15 20 lidí a takto se nám zapojí asi 70 lidí, ale
už začínají být vyčerpány, už musí zase do práce nebo do školy, takže určitě nabíráme nové tlumočníky, kteří se budou moci
postupně zapojit.

mluvčí 
70 lidí tedy 70 dobrovolníků, to je hodně málo, to je víc, to jsou lidi se přihlásili nebo někteří odpadli.

mluvčí 
Někteří už odpadli a protože tak, jak říkám, musel jít do práce, musí nastoupit do školy. Jsou to většinou lidé, kteří buď teda
studují a soud na Erasmu třeba přímo a s Ukrajinci, nebo jsou to lidé, kteří tady dlouho žijí. A takže už umí český jazyk velmi
dobře, ale jsou to i bývalí učitelé ruštiny, kteří se nám zapojí nebo lidé, kteří a ve své práci používají ruštinu nebo ukrajinštinu a
v rámci k centra pomocník.

mluvčí 
Kdo tu roli tedy spíše zastával, jsou to studenti pracovníci, kdo se hlásí na tuhle tu pozici?

mluvčí 
Jsou to právě studenti z toho Erasmus ostravské univerzity. Jsou to rodilí mluvčí, kteří tady žijí a dlouhé roky pracuji a mají
potřebu tímto způsobem pomoci svým krajanům, ale jsou to lidé, kteří prostě umí ruský nebo ukrajinsky a používají v běžném
životě.

mluvčí 
Já vám také děkuji.

mluvčí 
Taky děkuji.

mluvčí 
A já už jenom připojím, že celkem je tu 50 lidí, kteří se starají o uprchlíky. Nedostatkem tlumočníků mají problém například jiné
organizace, které Ukrajincům pomáhají například také člověk tísni.

mluvčí 
Bylo třičtvrtě na 10. Nabízím přehled dnešní očekávané agendy, dobré dopoledne. O bezpečnostních hrozbách ze strany
Ruska budou jednat ministři zahraničí a obrany členských zemí Evropské unie. Kromě zvýšení armádních rozpočtů proberou i
možnost zřídit unijní síly rychlého nasazení. Mluvit by měli taky o dalším financování zbraní pro Ukrajinu z fondů sedmadvacítky.
Pozvání na setkání v Bruselu přijal i ukrajinský ministr obrany Oleksij vězni kov.

V Ženevě se schází mezivládní panel pro změny klimatu při OSN. Schválit má zprávu zaměřenou na možnosti snížení emisí
skleníkových plynů a zmírnění dopadů klimatických změn. Jednání vědců potrvá až do 1. dubna.

Rwandský soud by měl vynést verdikt odvolacím procesu. Protipólu se sazba Greenovi muže, který se stal inspirací pro
hollywoodský snímek hotel Rwanda. Úřady loni v září odsoudili k 25 letům vězení za působení protivládní organizaci. Shledali
ho taky vinným z terorismu. Nad rozhodnutím soudu už dříve vyjádřili pochybnosti, například Spojené státy od nich ruce bagy
na dříve získal prezidentskou medaili za záchranu tisícovky uprchlíků v době rwandské občanské války.

A přesně před 80 lety zemřel štábní kpt. Václav Morávek důstojník československé armády, který se za druhé světové války
zapsal jako hrdina protinacistického odboje. Jeho památku odpoledne uctí mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová, a to
u pražského Prašného mostu, kde Morávka v roce 1942 zastřelili příslušníci gestapa.

Šestadvacátým dnem pokračují boje na Ukrajině. Ruští okupanti v noci na dnešek zasáhl chemičku poblíž sumy na
severovýchodě země. Do okolí uniká amoniak. Pokračuje blokáda Mariupolu, kde obránci odmítli kapitulaci a prezident
Zelenský včera zopakoval, že je ochoten se sejít s ruským prezidentem Putinem. To vše teď probereme s Janem Šírem z
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , dobré ráno. Dobrý den. Téměř měsíc od
zahájení invaze se nacházíme aktuálně, v jaké fázi pořád ještě Rusové věří ve své vítězství pořád ještě Ukrajinci věří, že vlast
ubrání?

mluvčí 
Tak těžko se odhaduje, když nevíme to válka skončí, jak dlouho ještě potrvá. Určitě, ale myslím si, že ta počáteční fáze té
eskalace, která začala 24. února tohoto roku u se chýlí ke konci, protože vidíme za poslední týden určité ustrnutí pozic.
Nevidíme tady nějaké přesuny, ať už na tu nebo druhou stranu Rusové určitě vědí určitě věří, že jsou schopni zničit, co se dá
zabrat, co se dá, bohužel i zabít, koho se dá, pokud jde o nějaké politické řešení, respektive politický výsledek té agrese, tady
se nejsem jist, protože ta situace tak, jak se vyvinula teď tak a nasvědčuje tomu, že Rusové i kdyby zabrali část nového území,
tak si nejsem si, že to budou schopni nějakým způsobem dále využít pro pro nastolení nějakého nového politického nebo
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strategického stavu a Ukrajinci Ukrajinci se brání a hodlají bránit, co se dá.

mluvčí 
Podle ukrajinského generálního štábu by ruské síly měl o hudbu v brzké době podpořit i běloruský režim Alexandra Lukašenka
přímo vojensky na místě. Vy jste sám komentoval před pár dny, že vlastně Lukašenkovi nic jiného nezbývá, že je to jeho cena
za předchozí podporu Kremlu, jak tohle může změnit ten vývoj války, jak využitelné, jak silné jsou ty běloruské síly?

mluvčí 
Tady, jednak je potřeba říci, že Lukašenka už se v té agresi angažuje, byť to angažmá má podobu zatím více méně pouze v
uvozovkách, poskytnutí území a infrastruktury Rusku pro ty probíhající útoky. V případě, že by tady došlo na nasazení
skutečně pozemní armády a nějaký pád běloruských vojsk na Ukrajinu, tak by určitě bylo pro Ukrajince. Problém v tom ohledu,
že by to byla nová situace, na kterou musel reagovat, včetně toho, že by Bělorusové určitě, když nic jiného byli schopni na
sebe vázat síly, nicméně zase, jestli se to projeví na nějaké strategické situace, tím si jist nejsem, protože Bělorusové absolutně
nemají žádnou motivaci bojovat proti Ukrajincům a i v Bělorusku momentálně, jak máme informace, roste proti té ruské de facto
okupaci Běloruska, odpor Bělorusové mají svůj národní mýtus o svoji národní identitu založenou na tom mýtu běloruského
partyzána. Tady se myslím, že ten vpád jednotek i vzhledem k tomu, že by se muselo jednat to v brance základní služby by byl
spjat s takovými komplikacemi, že je otázka nakolik by toho Rusové byli schopni využít na tom bojišti.

mluvčí 
Když se možná ještě zastavíme u těch možných podporovatelů ruského režimu a ruské vojenské agrese. Ono se obecně
možná očekávalo, že by nějakým způsobem Kreml mohla podpořit i Čína, to zatím přímo ta přímá podpora zatím nepřichází.
Proč podle vás je?

mluvčí 
Tak já si myslím, že v té agrese probíhá bez rozumějí s Čínou už máme informace o tom, že Čína byla informována předem o
těch ruských plán, že Číňané sami žádali velice úpěnlivě Vladimira Putina bitva, kde se rozjížděl během olympijských her, které
probíhaly v únoru v Pekingu, co tady reálně hrozí, je navýšení nějaké vojenské technické vojensko technické pomoci v podobě
dodávek nějaký zbraně systému, kterých se Rusku nedostává v každém případě Čína je aspirující supervelmocí, která má
svoje vlastní zájmy, a to, že západ momentálně bude vázán ve východní Evropě proti Rusku a Rusko, kam válka evidentně
vyčerpává a pošle nazpátek of několik desítek let, tak v tom dlouhodobém čínském uvažování může bít pouze pouze Karel ku
prospěchu Číny. Tam se neuvažuje v tom horizontu. Těch pár let tak jak jsme na to zvyklí my a myslím si, že oslabení obou v
obou aktérů Číňané určitě budou schopni přetvořit v příležitost pro to, aby sami mohli využít této situace v prosazování
vlastních zájmů třeba třeba v Pacifiku.

mluvčí 
A není to právě takže ta aspirující velmoc čínská si naopak dá velký pozor, aby se nespojovala s vyčerpaným Ruskem. Vy jste
teď popsal.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Druhý nepotkal stejný osud stejné sankce. Stejná izolace mezinárodních.

mluvčí 
Já jsem většina je trošku jiné pozice, že Čínu tak jednoduše jako Rusko izolovat nepůjde, byť vidíme, že i ta izolace Ruska není
není věcí nijak jednoduchou, ale Čína je ráda, že Rusové dělají tu špinavou práci, v uvozovkách řečeno tím, že bourají ten
stávající mezinárodní systém, který Číně rovněž neuvažuje, které, který by Čína ráda viděla nějakým způsobem přepsaný ku
svému svému prospěchu a Vladimir Putin tím, že se za tím, že se zahnal do izolace, tak budou muset vycházet čím dál více
Číňanů vstříc, což si myslím, že v dlouhodobém horizontu pro Rusko nevěstí nic dobrého.

mluvčí 
Možná i v kontextu toho, že původně plánovaná blesková válka už teď trvá téměř ten zmiňovaný měsíc se objevují informace o
tom, že vlivné ruské kruhy by mohli chtít vyměnit prezidenta Vladimira Putina, konkrétně za šéfa FSB Alexandra Buršíková.
Myslíte, že sledujeme něco jako začátek konce Vladimira Putina i v i kvůli těm sankcím i kvůli těmto informacím nebo je to třeba
jen ukrajinská propaganda, která pálí nazpět, řekněme.

mluvčí 
Tak to jsou 2 různé otázky. To, že sledujeme konec Vladimira Putina, to si myslím, že je velmi pravděpodobné. Otázka je, koho
všeho Vladimir Putin stále s sebou do toho nebytí, protože ta válka z pohledu nějakých ruských národních zájmů nedává
absolutně žádný smysl a už jsem to řekl už jen kvůli těm sankcím prostě Rusko bude navráceno, bude vrženo zpět několik
desetiletí, pokud jde o vůbec hospodářský vývoj, společenský vývoj, reputaci a atd. pokud tu zprávu ohledně chystaného
převratu, tady si myslím, že mohlo jít o takové malé pošťouchnutí ukrajinské strany, která vzbudit ještě větší paranoiu Vladimira
Putina a tímto způsobem třeba podnítit rozkol uvnitř ruských elit, ale pan Bor Cvikov, o kterém se uvažovalo v těchto zprávách,
že by měl Vladimira Putina nahradit, je šéf FSB, což je služba, která utrpěla rovněž značné reputační zpráv ztráty, protože se
ukazuje, že ty zprávy, které dodávala Vladimiru Putinovi o stavu věcí na Ukrajině se zjevně nepotvrdily. Já si dovedu představit,
že Rusové, když teď znovu na Ukrajinu strhávali, tak doufali, že skutečně ty ruské tanky tam budou vítány květinami a ukazuje
se, že místo toho je vítají protitankovými střelami. A Bor Cvikov je sám namočen v těch Putinových zločinech do takové míry, že
nejsem si, jestli si tohle to by byla ta figura, která by byla schopná změnit něco na mezinárodním postavení Ruska v souvislosti
s tím posledním děním spojeným s ruskou agresi proti Ukrajině.

mluvčí 
Ono je to velké, kdyby vy sám jste teď vlastně říkal, ale přesto ještě bych se toho na chvilku zastavil, jak by taková výměna
mohla pro proběhnout, aby ji většinová ruská veřejnost akceptovala, je to státní převrat, je to, je to atentát, je to poklidný
odchod Vladimira Putina do penze ve stylu Angely Merkelové.
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mluvčí 
U spekulujeme, to je potřeba tady podtrhnout, takže těch scénářů vývoje připadá do úvahy víc, jak ten odchod Vladimira Putina
měl vypadat. Myslím si, že ruská společnost je natolik demoralizovaná, že ta ta přijme přijme, pokud ne, pokud ne cokoliv, tak
ledacos. A mně jako největší nejpravděpodobnější scénář se jeví to, že tady dojde se k určitému zhroucení ruského státu a v ty
změny, které nastanou, budou do velké míry důsledkem toho, že stát nebude schopen plnit svoje základní funkce, což s sebou
může nést i oslabování vztahu, včetně finančních toků mezi centrem periferií a v důsledku k nějakým odstředivým tendencím
spojeným s nárůstem separatismu autorizační hnutí atd.

mluvčí 
úplně poslední věc vás poprosím, mluví se o možné mírové dohodě jakýkoliv kompromis z obou stran pravděpodobně Rusové
budou označovat za své vítězství za úspěch té prapůvodní se tak naopak nepodpoří to neposílí pozici Vladimira Putina nebude
ještě jistější, než byl do té.

mluvčí 
To si myslím, že ne ta ta velká je totální katastrofa pro Rusko a vyjadřuje ohromnou lítost, že řadě lidí v Rusku to ještě
nedochází.

mluvčí 
No a to už z dnešního vydání studia 6 úplně všechno.

mluvčí 
My vám děkujeme za pozornost. Přeji hezké pondělí.

mluvčí 
Na shledanou.r irozhlas.
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Politický geograf Jan Kofroň: Obraz války 26. den? Rusům dochází dech, ale esa v rukávu ještě mají URL
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Tempo války na Ukrajině zpomaluje. Ruská i ukrajinská strana jeví známky vyčerpání. Boje o lepší vyjednávací pozici však
pokračují. S čím nyní strany kalkulují? Jaká esa mají v rukávu? V audiozáznamu ještě zazní, jaký význam měla mise tří
evropských premiérů na Ukrajinu nebo co determinuje postoj USA k válečnému konfliktu na Ukrajině.

Ruská agrese na Ukrajině trvá 26. den. Těžké boje se stále vedou o hlavní město Kyjev. Ruský požadavek na kapitulaci
obranných sil v Mariupolu vyslyšen nebyl. „Vidíme, že Rusům dochází dech,“ říká v pořadu Jak to vidí... Jan Kofroň.

„Mají ne úplně malé ztráty. Měly logistické problémy. Zbývá jim možná už jen týden na to, aby se pokusili o nějakou větší akci,“
odhaduje politologický geograf z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Pokud by se toto Rusům povedlo, získali podle něj velkou výhodu v pozdějším vyjednávání. V opačném případě by lepší karty
získala Ukrajina. „Pokud ale vyjednávání nedopadnou, přejde válka do stagnující fáze. Strany se zakopou. Neuvidíme velké
postupy. O to více ale budeme svědky dělostřelby mířící často na civilní cíle.“

Esa v rukávu

Přestože tempo operací zpomaluje, je dost dobře možné, že má Rusko ještě nějaká „esa v rukávu“. „Taktické jaderné zbraně
by jistě přivodily zvrat na bojišti. Jejich použití je ale něco tak extrémního, že ani Rusové do toho podle mě nebudou chtít jít.“

Další možností je použití chemických zbraní. „To jsme viděli třeba v Sýrii. Ale i tady si říkám, že z pohledu Ruska by šlo o velmi
extrémní řešení. Šance na normalizaci vztahů se Západem by tím pak radikálně klesla.“

Kofroň spíš očekává doplnění stavů bojujících jednotek. „Dosud Rusové posílali do zóny bojů primárně profesionální vojáky.
Nyní by ale mohli být nasazeni i branci. To by byl pro Ukrajinu samozřejmě problém. Početní převaha Rusů by začala hrát roli.“

„Rusové ovšem své populaci až doteď říkali, že o válku nejde. Chcete-li ale mobilizovat, musíte přiznat, že nejde o speciální
vojenskou operaci, jak to nazývá Kreml.“ A možná právě proto se Vladimir Putin v pátek po dlouhé době objevil na veřejnosti.

„Zřejmě cítí, že potřebuje zvýšit domácí podporu pro válku. Protože i v Rusku samotném se zdá, že se válka nesetkala s úplně
velkým nadšením. Vyhodnotil, že riziko z nespokojenosti uvnitř země je výrazně vyšší než to, že se například nakazí covidem.“
Rusko si podle Kofroně brzy uvědomí, že na bojišti už nemůže dosáhnout zásadního zvratu a že ho konflikt jen stojí peníze.

Informovanost prezidentů

Má ale Ukrajina na protiútok, kterým by si vylepšila vyjednávací pozici? „Roli tu hraje i to, do jaké míry ukrajinský prezident
Zelenskyj kalkuluje s podporou Západu v budoucnosti.“

„Pokud s podporou počítá i za měsíc za dva, může spoléhat na to, že v dlouhodobém horizontu bude postupně svoji situaci
vylepšovat. Zřejmě sice nedobyde území zpátky, ale může Rusku způsobovat takové ztráty, že pro něj bude výhodné přistoupit i
na takovou dohodu, kterou by v tento okamžik ještě neakceptovalo.“

Do jaké míry jsou ale oba prezidenti informovaní je těžko odhadnutelné. „Víme, že míra informovanosti nejvyšších vůdců v
personalistických režimech není nejlepší. Do jisté míry se to ale může týkat i Zelenského. I on může žít v nějaké fikci. A může se
stát, že podpora Západu začne ochabovat a jeho pozice se výrazně zhorší. Uvědomuje si to ale?“
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Divák se musí na konci dozvědět, kdo je vrah, říká o Místech zločinu scenárista Martin Bezouška URL
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Martin Bezouška je scenárista a dramaturg, stojí za kriminálními seriály Místo zločinu Plzeň a Místo zločinu Ostrava. „Proč
Plzeň? Protože producent je z Plzně,“ odpovídá lakonicky.

Seriály Místo zločinu Plzeň a Místo zločinu Ostrava se setkaly s diváckým ohlasem a už se rýsuje pokračování i v dalších
městech. „Plzeň měla 6 dílů, to jsem psal sám. Ostrava už byla 13dílná a psali jsme to tři. Když jsou vymyšlené postavy a
celková dějová linka, a jsme ve shodě, tak můžou být různí autoři. Co kdo bude psát, je na producentovi,“ vysvětluje Martin
Bezouška.

Na to, proč byla v názvu lokalizovaná tato dvě města, má prozaickou odpověď: „Protože producent je z Plzně a já ji mám taky
rád. Tak takhle jednoduchý to bylo. Říkali jsme si, že druhý město by mělo být z Moravy a shodou okolností v Ostravě jsem žil
do svých do šesti let. Ale je to i krásné inspirativní město, kde se skvěle natáčí.“

Podíl fikce a reality

Netají se tím, že je velkým příznivcem fikce. Proto v Místech zločinu najdeme kombinaci skutečných případů a autorovy fantazie.
„Producent najde případ, ale vše okolo se musí vymyslet, protože jinak by to nebylo divácky atraktivní. To nám už říkali
pedagogové na FAMU. Samozřejmě scénář konzultujeme s opravdovými kriminalisty. I když jsem si myslel, že fikce netřeba
konzultovat, tak jsem sám sebe přesvědčil o opaku.“

Detektivky jsou v poslední době hodně oblíbené. „Po tomhle žánru je teď poptávka. Lidi mají rádi dobrodružné případy a když
to má hlavu a patu. U kriminálek je na začátku vražda a v závěru pachatel. Divák se musí na konci dozvědět, kdo je vrah.“

Odevzdáním scénáře pro něj práce končí. Ale rád zajede na plac a užívá si to jako společenskou záležitost. „Filmaři z
Barrandova nám už kdysi říkali, že scenárista na plac nepatří. Když už tam přijede, tak si s ním sice rádi dají kafe, ale na place
by neměl mluvit, jinak se z něj stává špatný režisér. Můžu říct svůj názor a jsem rád, když se na moje připomínky dá, ale v
podstatě nikdo je nemusí akceptovat.“

Chtěl jsem natočit Pyšného prince

Martin Bezouška je také pedagogem na Fakultě  sociálních  věd , kde svým studentům přednáší o různých žánrech a učí je
tvorbu. „Mám rád pohádky, je tam zakódovaná lidová moudrost. Třeba hláška z Pyšné princezny ‚Před nikým se neponižuj a
před nikým se nepovyšuj‘, to je podle mě geniální,“ říká scenárista.

Pohádky vyžadují velkou řemeslnou zručnost a lásku k lidem. „Dobré pohádky natočené byly, ale není jich tolik. Dnes chtějí
tvůrci ukázat, že jsou jiný. Já chtěl natočit Pyšného prince jako kontrast Pyšné princezně, že by se vytahoval, ale nakonec se to
nezrealizovalo.“

Jaký je rozdíl mezi žánry krimi a detektivka? Proč nemůže být u jednoho projektu zároveň scenáristou a dramaturgem? Během
pandemie napsal knihu Hovory v karanténě s Vítězslavem Jandákem, proč právě s ním? Poslechněte si v pořadu Alex a host.
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SOUTĚŽ: Naše krize a jak z ní ven. Vyhrajte Česko versus budoucnost, poslední knihu novináře Klimeše URL
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O jakou budoucnost chceme společně ve středu Evropy usilovat? Takovou otázku si ve své publikaci klade novinář David
Klimeš. Jeho analýza nejpalčivějších problémů současného českého státu se necelé dva roky od svého vydání dočkala
druhého vydání, které i po delší zkušenosti s koronavirovou pandemií a krizí jí způsobenou zůstává neméně aktuální. O knihu
Česko versus budoucnost si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

Klimeš situaci přirovnává k předčasné krizi středního věku, která se projevuje nespokojeností, nejistotou a neřešením příčin
problémů. Výsledkem je „zaseklý stát“ bez silných sdílených hodnot, který nedokáže řešit některé nejnaléhavější úkoly.

K nim patří například exekuce a dluhová past, do které padá stále větší procento obyvatel Česka, nebo důchodová reforma,
kterou se stále nepodařilo prosadit. Tyto a další palčivé problémy rozebírá na základě aktuálních dat, ale nechybí ani srovnání
s masarykovským postojem k „naší nynější krizi“.

„Knihu jsem psal dlouho a po vypuknutí koronavirové pandemie jsem chvíli myslel, že celý text zahodím. Ale jen na chvilku,“
píše Klimeš v předmluvě své knihy.

„Brzo se ukázalo, že za skoro každým problémem, který si žádal rychlé řešení, je nějaká dlouhodobá potíž, kterou jsme nebyli
schopni odstranit v dobrých časech, takže jen znásobuje krizi a zpomaluje akceschopnost státu. Lidé nosili roušku, ale
nechráněné Česko bylo bez roušky,“ dodává novinář.

Právě předmluva je místem, které se mezi jednotlivými vydáními změnila nejvýrazněji. Ta původní, psaná bývalou slovenskou
premiérkou a socioložkou Ivetou Radičovou, byla doplněná ještě o krátké shrnutí z pera autora knihy.

V závěru pak Klimeš nabízí osm možných doslovů z pera sociologů Martina Buchtíka a Daniela Prokopa, jaderné fyzičky Dany
Drábové a ekonomů Filipa Matějky, Daniela Münicha, Danuše Nerudové, Tomáše Němečka a Filipa Pertolda.

„David Klimeš přesně identifikuje základní problémy, kterým Česko čelí, a nabízí jejich řešení. Jeho kniha Česko versus
budoucnost je v dobrém slova smyslu technokratická. To znamená, že bez ideologických předsudků vysvětluje, co je nutné
udělat,“ zhodnotil knihu Ondřej Houska v pořadu Exlibris na Českém rozhlasu Plus.

„Pozorovatelé české politiky ale nejspíš budou skeptičtí k tomu, zda se lidé, kteří mají nebo budou mít moc, Klimešových
receptů chytnou. Z politiky se v Česku stal marketing. Obsah se vytrácí, i když jak známo, naděje umírá poslední.“

David Klimeš je držitelem prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě
sociálních  věd  ( FSV ) a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na FSV  UK  dnes vyučuje komunikaci, marketing,
komentář a ekonomiku.

V rámci své novinářské praxe působil v deníku E15 a Hospodářských novinách, byl analytikem týdeníku Ekonom. Momentálně
je komentátorem serveru Aktuálně.cz a Českého rozhlasu Plus.

Knižně mu vyšly publikace Aby dobro neškodilo (rozhovor se spoluzakladatelem neziskové organizace Člověk v tísni Šimonem
Pánkem) a Jak probudit Česko. Jeho poslední počin Česko versus budoucnost vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Česko versus budoucnost, napište nám až do tohoto pátku 25. března do
18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém roce vznikla visegrádská čtyřka?

Do odpovědi uveďte:Jméno a příjmeníAdresu pro případ výhryTelefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více
se dočtete v pravidlech.
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Válka, kterou rozpoutalo na Ukrajině, je pro Rusko totální katastrofa, i když řadě tamních obyvatel to stále nedochází. Ve
vysílání ČT24 to uvedl odborník na postsovětský prostor Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Válka podle
něj nedává s ohledem na ruské zájmy vůbec žádný smysl a zemi vrhne o několik dekád nazpátek. Je pravděpodobné, že
sledujeme konec Vladimira Putina, řekl také Šír s tím, že by mohlo dojít ke zhroucení ruského státu. Současné situace by podle
něj mohla využít Čína.

„Za poslední týden vidíme určité ustrnutí pozic, nevidíme nějaké přesuny, ať už na jednu, či druhou stranu. Rusové určitě věří,
že jsou schopni zničit, co se dá, zabrat, co se dá, a bohužel i zabít, koho se dá,“ shrnul Šír aktuální situaci na bojišti.

Odhadnout politický výsledek ruské agrese podle něj s jistotou nelze. „Situace nasvědčuje tomu, že i kdyby Rusové zabrali část
nového území, tak si nejsem jist, že toho budou schopni dále využít pro nastolení nějakého nového politického nebo
strategického stavu. A Ukrajinci se brání a hodlají bránit, co se dá.“

„Ta válka je totální katastrofa pro Rusko a vyjadřuji ohromnou lítost, že řadě lidí v Rusku to ještě nedochází,“ konstatoval Šír a
dodal, že velmi pravděpodobně sledujeme konec Vladimira Putina. „Otázka je, koho všeho Vladimir Putin stáhne s sebou do
toho nebytí, protože válka z pohledu ruských zájmů nedává absolutně žádný smysl. A už jen kvůli sankcím, Rusko bude
navráceno, bude vrženo zpět o několik desetiletí, pokud jde o hospodářský a společenský vývoj či reputaci.“

Případná změna režimu by podle něj byla pravděpodobně spojena s určitým zhroucením ruského státu. „A změny, které
nastanou, budou do velké míry důsledkem toho, že stát nebude schopen plnit své základní funkce. Může to s sebou nést i
oslabování vztahu mezi centrem a periferií včetně finančních toků a (to může vést) v důsledku k nějakým odstředivým
tendencím spojeným s nárůstem separatismu, autonomizačních hnutí a tak dále,“ uvedl Šír.

Čína může situace využít

Ruská agrese probíhá ve srozumění s Čínou, podotkl s odkazem na informace, že Čína věděla o invazi předem a žádala
Putina, aby ji nezahajoval před skončením olympijských her v Pekingu. Podle Šíra také hrozí, že Čína podpoří Rusko
dodávkami zbraní.

„Čína je aspirující supervelmocí, která má svoje vlastní zájmy. To, že Západ momentálně bude vázán ve východní Evropě proti
Rusku – a Rusko ta válka evidentně vyčerpává a pošle nazpátek o několik desítek let – může být v dlouhodobém čínském
uvažování pouze ku prospěchu Číny,“ vysvětluje Šír. „Oslabení obou aktérů budou schopni Číňané přetvořit v příležitost pro to,
aby sami mohli využít situace k prosazování vlastních zájmů třeba v Pacifiku.“

Na otázku, zda by se Čína neměla obávat, že ji kvůli spojení s Ruskem také mohou potkat sankce a mezinárodní izolace, Šír
odvětil, že Čína je v jiné pozici než Rusko. Tak jednoduše jako Rusko ji izolovat nepůjde. Peking je podle něj rád, že Rusové
dělají „špinavou práci“ a bourají stávající mezinárodní systém, který by Čína ráda viděla přepsaný ku svému prospěchu.

„Tím, že se Vladimir Putin zahnal do izolace, bude muset vycházet čím dál více Číňanům vstříc, což v dlouhodobém horizontu
nevěstí pro Rusko nic dobrého.“

Pokud jde o zapojení Běloruska, Šír dříve připomněl, že Lukašenkův režim se ruské agrese už účastní, i když zatím ne přímo.
Poskytuje však ruské armádě logistickou a další podporu. Přímé zapojení Běloruska do bojů by podle něj byl pro Ukrajince
problém, ale není jisté, že by se projevilo na strategickém poli. Bělorusové nemají motivaci bojovat proti Ukrajině a v zemi roste
odpor proti de facto ruské okupaci země, dodal odborník na postsovětský prostor.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.
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"S takovým ohlasem jsem při psaní projektu nepočítal," pochvaluje si Václav Moravec zájem o web Infomore.cz. Foto: Vojta
Herout 

Výzkumný projekt moderátora a pedagoga Václava Moravce, která upozorňuje na zavádějící informování o pandemii, bude
pokračovat i po skončení grantu. Web Infomore.cz od prosince 2020 publikuje analýzy mediálního pokrytí epidemie a
poukazuje na špatnou novinářskou praxi, na což dostal od státní Technologické agentury ČR celkem 3,9 milionu Kč. Grant
skončil ke konci února, projekt ale běží dál pod hlavičkou Středoevropské observatoře digitálních médií (CEDMO), kterou od
letošního února koordinuje taktéž Moravec a jeho výzkumný tým z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Web Infomore.cz uvádí, že od svého spuštění zaznamenal na 54.000 zhlédnutých stránek a skoro 17.400 unikátních uživatelů,
což znamená necelých 1.200 návštěvníků měsíčně. Smyslem projektu je boj proti "infodemii", tedy nadměrnému šíření
nepřesných, zavádějících či lživých zpráv k pandemii covidu. Na webu dosud vycházely kvantitativní i kvalitativní analýzy, které
pojednávaly třeba o obrazu povinného očkování na sociálních sítích nebo o válečných metaforách v hlavních zpravodajských
relacích. Stálou součástí webu je výkladový slovník pojmů souvisejících s pandemií nebo doporučení pro novináře. Web loni
vyhrál v celosvětové soutěži mediálních analytiků AMEC Awards kategorii zaměřenou na efektivní plánování, výzkum a evaluaci
komunikace.

Projekt připravovali výzkumníci z FSV  UK , Lékařské fakulty brněnské Masarykovy univerzity a firma archivující a analyzující
mediální obsahy Newton Media. Hlavním řešitel byl právě Moravec, který vedle moderace v České televizi vyučuje a bádá na
FSV  UK , brněnskou univerzitu reprezentoval tamní profesor a současně ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky
ČR Ladislav Dušek.

"V průběhu roku a půl existence se web stal znalostní doménou infodemiologického managementu, jež může přispět k
vyrovnání se s následky infodemie při budoucích zdravotních krizích v ČR," prohlásil dnes Moravec. "Zájem o výstupy našeho
projektu potvrzuje značné množství citací dílčích výzkumů a analýz, které interdisciplinární tým projektu realizoval. Po pravdě, s
takovým ohlasem jsem při psaní projektu nepočítal. V polovině roku by měla vyjít souhrnná monografie, která se, doufejme,
stane vítanou pomůckou mediálních a medicínských profesionálů," doplňuje výzkumník a moderátor Otázek a Fokusů.

Moravec letos v únoru představil svůj dosud největší výzkumný projekt, zmíněné CEDMO, pod něhož teď Infomore přechází.
Jedná se o multidisciplinární centrum zabývající se studiem dezinformací v Česku, na Slovensku a v Polsku. Na projektu
spolupracují univerzity z těchto tří zemí, hlavním řešitel je i v tomto případě Moravec a jeho tým z FSV  UK . CEDMO, jedno z
osmi evropských center zaštítěných Evropskou observatoří digitálních médií (EDMO), má zajištěný rozpočet na 30 měsíců, k
dispozici má 1,5 milionu eur (zhruba 36,5 milionu Kč). Tři čtvrtiny z částky pochází z grantu Evropské komise, čtvrtina od
partnerů konsorcia z řad univerzit.
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Takhle současně nerad nějak nezodpovědně. Další návrh, který padne patrně během tohoto týdne, ten bude směrem k
Severoatlantické aliance, bude to tak i ze strany Polska. Jakási mírová mise Severoatlantické aliance na Ukrajině, to je cesta
nebo návrh, který by Piráti podporovali.

mluvčí 
Samozřejmě, že podporujeme veškerá mírová řešení té růsty nebo ruským režimem pod Vladimírem Putinem vyvolané krize.
Nicméně té mírové mise na Ukrajinu jsou prostě některé detaily, které by bylo třeba dořešit a není, myslím, zatím jasné, jakým
mandátem by ta mise působila nebo které země by se jí účastnili a celkově mělo být o to, aby ta situace neeskalovala. Čili, aby
to skutečně přispělo k míru a ta principy mírových mezí toho, že to nejde spustit v momentě ještě probíhají tvrdé boje a tyhle
boje Putin vede a Ukrajince hrdinně vzdorují.

mluvčí 
Čili mírová mise až po nastavení nějakého příměří, nikoliv za přetrvávajících bojů coby vynucují síla na dosažení příměří.

mluvčí 
Ta vaše otázka jde jakoby na to, jak fungují ty principy mírových, myslíte jsem totiž popsala a znovu říkám a jakákoliv mírová
řešení sokoli se zabrání zbytečným úmrtím civilistů a vůbec dnešní úmrtí kohokoliv je to, co podporujeme, jenom chci říci, že
prostě obecně platí mírovou misi, nelze spustit v momentě tvrdých bojů.

mluvčí 
Paní místopředsedkyně, děkuju vám za vaše názory ve studiu ČT24, na shledanou.

mluvčí 
Já velmi děkuji za pozvání přeju klidný den.
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mluvčí 
Pobočku krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině otevřelo olomoucké hejtmanství v Šumperku. Tzv. územní centrum v
tomto 25 tisícovém městě na severu regionu zvládne za den zaregistrovat asi stovku lidí v Šumperku Petra Klimková Petro,
proč vznikla nová pobočka právě v tomto městě?

mluvčí 
Hezké odpoledne. Tím hlavním důvodem je kratší cesta k pomoci, například Javornická, kam uprchlíci z Ukrajiny také míří, je to
do krajského města tamního centra pomoci. Asi 2 hodiny cesty do Šumperka je to jen polovina času. Šumperské, co centrum
funguje každý všední den od sedmi do 19 hodin a jen do této chvíle zaregistrovalo asi 95 v prvních uprchlíků. Ve své podstatě
se neliší od jiných i tady lidé najdou zástupce cizinecké policie. Úřadu práce Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo zdravotníky.
Z českého Červeného kříže. Centrum sídlí krajské budově bývalého žerotínského zámku, konkrétně v nevyužívaném křídle
místní školy. Úpravy prostor zabrali krajským hasičům asi týden. Největším problémem bylo ale zajistit tlumočníky. Na
dvanáctihodinových směnách v centru se jich bude střídat 10. Pomohou mimo jiné zdravotníci z místní nemocnice. Podle
stanice šumperské radnice Heleny Berkové jsou uprchlíci, kteří do regionu míří až 80 % napojení na někoho, kdo tu žije už
dlouhodobě. Lidi, kteří tu nikoho nemají a které o které se musí postarat samotný Šumperk, je denně asi 20. Město
zprostředkoval ubytování asi čtyřem stovkám uprchlíků, a to převážně soukromých bytech dobrovolníků. Další kapacity radnice
hledá mimo město. Hodně v tom pomáhají hlavně farnosti.

mluvčí 
Vracíme se na Ukrajinu. Ruská okupace pokračuje dramatická situace napjatá situace především v Mariupolu zůstává. Kyjev
také zaznamenal přímé útoky dokonce i blíže centra města. Komentáře ve studiu ČT 24 s Karlem svobodou institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré odpoledne. Vítám vás naše vysílání. Dobrý den.
Pojďme sem ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky podívat také na to ruskou stranu tohoto konfliktu na informování tak, jak
se odehrává v Rusku, mění se nějakým způsobem poměr lidí, kteří tu ruskou agresi na Ukrajině vnímají jako agresi válku a
těch, kteří to vnímají jako pomoc Ukrajině a zbavení této země fašistů a nacistů. Mění se ten poměr nějak.

mluvčí 
Já mám obavy žena taková čísla dně času stále ještě dostala, ale ta moje základní obava zní tak, že to nemění, že spíše ta
propaganda posiluje ten tón bojujeme proti fašistům proti nacistům. Já nevím, čemu všemu a mi tam vlastně zachraňujeme
Ukrajinu. Ono známe to známe to i z těch různých videí nehledě na to, že to mám potvrzené i vlastně od lidí, kteří přímo toho
byli nějakým způsobem účastní, že ti příbuzní z Ruska říkají ne vlastně tam jsem vás nic neděje, popřípadě vy jste ti fašisti. A je
dobře, že vás, že proti vám tedy zasáhneme, je to až takhle extrémně vybičované.

mluvčí 
Co vlastně mají Rusové před očima, jaké záběry, jaké fotografie jsou jim předkládány?

mluvčí 
Tak ty záběry fotografie jsou hodně procent. Ne, ale ono, i když tam vybombardované třeba třeba město se ukáže, tak je mi
vysvětlováno, že vlastně to bylo z toho důvodu, že odtamtud byla vedena střelba proti ruským jednotkám, které jinak postupují
div, že ne v rukavičkách, které ochraňují civilisty vlastně, že se ti neonacisté, protože pro každý, kdo se brání, brání té ruské
agresi také automaticky neonacista nebo aspoň nacionalista v tom ruském Ruskem a slova smyslu, čili u nás by to bylo fakt
jako nějaký fašista něco takového, takže vlastně to jsou ti lidé, kteří, kteří útočí na ruské jednotky, které se div, že ne jenom
brání, takže tohle je ten obrázek, kteří víru, který Rusové mají a na tom se nic příliš nemění.

mluvčí 
A to stačí na to, aby si vzájemně nevěřili ani členové rodiny, například z nichž část žije v Rusku, část žije na Ukrajině, jaké
vysvětlení pro tento efekt, který jste ostatně připomněl před chvílí?

mluvčí 
Tak ono je to tak, že ti lidé jsou prostě tou propagandou naprosto masírováni, oni poslouchají furt. Oni vlastně vlastně z
televize zase na ně valí pořád to, že v Kyjevě byli neonacisti, že Kyjev připravoval nějaké biologické zbraně, jaderné zbraně, já
nevím, jaké ještě zbraně, že se schovávají za za živé živé štíty, a tak víno tímhle tím jsou ti lidé zpracovávání, a když pak, když
pak volají jejich příbuzní, říkají, hele, oni nás tady bombardují, tak se dozvídají prostě to, že nebo bardů je, ale bombardují ty ty
fašisty, popřípadě, že je konečně dobře, a to to opravdu jsem slyšel, jako ne, ne televize nebo nečetl, ale přímo z okolí, že je
tady dobře, že, že vlastně ty fašisty konečně zlikvidují a jestli oni jim fandí, tak jsou taky fašisti, ať se tedy nadělí.

mluvčí 
My jsme mohli včera, pokud se nemýlím, ano v otázkách Václava Moravce zaznamenat stanovisko někdejšího diplomata
konzula v Petrohradě Vladimíra Votápka, který mluvil o tom, že v takovýchto situacích, v jakých se teď lidi v Rusku nacházejí ve
vztahu k té agresi na Ukrajině, tak vlastně nikdy neřeknou veřejně, co si doopravdy myslí, ale že si myslí něco jiného ne
souhlasíte s tím skrývají i podle vás Rusové své skutečné postoj?

mluvčí 
Tak ono je to už třeba máme problém s nějakými průzkumy veřejného mínění, protože ony nezachycují. Ten to procento lidí,
kteří odmítnou vypovídat, kteří odmítnou odpovídat a Rusko, jestliže máte tu situaci, že vlastně ve chvíli, kdy tu kdysi vojenskou
akci neschvaluje, které tu válku neschvalujete, tak můžete mít velmi reálné problémy i tak se dá docela očekávat, že velká část
těch lidí, kteří by normálně řekl, neschvaluji, tak vlastně odmítne vypovídat tohle je jenom 1jedna z věcí, jinak jako skepticky,
říkám strašně těžko se odhaduje, jak moc velká část obyvatelstva děr skepticky nakloněná, jak moc velká část obyvatelstva to
přímo odsuzuje Chuck, jak moc velká část lidí je opravdu zpracovaná tou propagandou, takže říká ano, děláme tam dobře
zachraňujeme vlastně tu zemi, a to se strašně těžko těžko jako vyčísluje, ale to co říká pan Votápek, to samozřejmě taky
pravda, akorát nejsem schopen říct, jak velké části obyvatelstva to je.

mluvčí 
Karel Svoboda institut mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju, na shledanou.
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mluvčí 
Děkuji na shledanou.

mluvčí 
Fakulty nemocnice po celé republice otevírají pro ukrajinské uprchlíky speciální ambulance tzv. u pointy zajistí primární péči
pro děti dospělé. Ukrajinci si v nich můžou také nechat předepsat léky nebo podstoupit prohlídku před nástupem do nové
práce. Jednu takovou ambulanci dnes spustila pražská Fakultní nemocnice Motole. Za dopoledne se tam postarali o 15.

mluvčí 
Lidí. Ten typ péče odpovídá tomu, jaký typ lidí přichází z Ukrajiny do Česka, tedy především ženy s dětmi z toho důvodu. Nejen
v této ambulance, ale i dalších podobných k dispozici gynekologická ordinace. A dále ambulance praktických lékařů, jak pro
dospělé, tak také pro děti zároveň ten lékařský tým, který je k dispozici, doprovází nebo doplňují také tlumočníci z češtiny do
ukrajinštiny, a to z toho důvodu, že je předpoklad, že lidé, kteří prchají před válkou, tak nemají s sebou svoji zdravotní
dokumentaci, takže tito tlumočníci pomáhají lékařům, aby se lépe rozuměli se svými pacienty, aby třeba vyplnili spolu dotazník,
díky kterému lépe poznají zdravotní stav daných pacientů zároveň platí, že lidé nemusí za tuto péči tady platit, protože už jsou z
pozice to, že získali potřebná víza součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Ani se tady v těchto ambulancích
nemusejí objednávat a můžou rovnou přijít.

mluvčí 
V případě, že je potřeba dalšího odborného vyšetření, jsou odesíláni na odborná místa v nemocnici. Týká se to gynekologie,
kdy prostě, když přijde žena jsem tady opět zaregistrována poslána, kde máme na gynekologii, tak i vyčleněno na ambulanci
pro Ukrajince, jinak ty všeobecné ambulance a všechny specializované v celé nemocnici už budou určeny jako normální
českým pojištěncům.

mluvčí 
V Brně se otevřela první základní škola, která je určená pro děti ukrajinských uprchlíků. Magistrát zřídil nevyužívané školní
budově za sovětské ulici. Přes víkend se tam podařilo vybavit 6 tříd do jedné z nich dnes přišly první děti.

mluvčí 
Ta výuka na základní škole sovětská dnes začala velmi pozvolna. Nejdřív měli dětí a výtvarnou výchovu, kde jim asistovaly jim a
studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, takže na té se děti uvolnily a potom už měli další běžnější předměty jako
třeba matematiku. Měli také ukrajinštinu za sebou už mají první lekci češtiny, kde se učili abecedu. Jsem na základní školu
sovětská, tedy dnes přišlo celkem 15 ukrajinských dětí. Celkově by ale tyto prostory mohly pojmout až 180 dětí. Další děti se
mohou hlásit a zapisovat se do studia na základní škole Jana Amose Komenského na náměstí republiky, ke které tato budova
patří. Doplním ještě informaci, že tuto budovu se podařilo vybavit během víkendu ta 1 třída, kde se dnes děti učily, je nově
vymalovaná vyzdobená tak, aby se tam děti učily příjemně. Další třídy tady ve škole, kterých je celkem 5, tak ty mají zatím
jenom základní vybavení, lavice, stoly, tabule a další se bude ještě shánět. Doplním ještě jednu informaci. Dnes město Brno
otevřelo celkem 11 tříd pro 300 ukrajinských dětí. Dalších 1100 míst by mělo být k dispozici ve školách, kde se učí české děti.

mluvčí 
Fakultní nemocnice Ostrava otevírá ambulanci pro těhotné Ukrajinky. Sídlí v budově gynekologicko porodnické kliniky. V
pondělí bude fungovat pro těhotné ženy, které se tam sami přihlásí k pravidelným kontrolám. Provozuje pro ně i nonstop
příjmová ambulance na místě zatím ošetřili přes 10 žen.

mluvčí 
Ambulance funguje v budově Fakultní nemocnice Ostrava ode dneška a už teď tady ošetřili první pacienty. Více přednosta
kliniky Ondřej Šimetka. Dobrý.

mluvčí 
Den. Dobrý den. Pro.

mluvčí 
Koho je tato ambulance vlastně určená?

mluvčí 
Tahle ambulance, ve které sedíme teďka je určena pro těhotné ženy, a protože zatím není tolik, tak bude fungovat zatím každé
pondělí dopoledne na tuto dobu tady máme domluvenou i tlumočníci. Máme ještě další ambulanci pro ženy, které potřebujou
akutně ošetřit a ta funguje denně. V těch prostorách příjmové ambulance naší kliniky.

mluvčí 
A jak to funguje? Já předpokládám, že ty ženy se o tom nejdříve dozví v těch krajských asistenčních centrech, tak musí si sem
zavolat, aby tady byla ta tlumočnice, jaký by byl ten návod pro ukrajinskou těhotnou ženu.

mluvčí 
Je právě ten problém, protože ukrajinská žena se samozřejmě nevyzná v tom našem systému péče o těhotnou ženu a ono
upřímně řečeno, má úplně jiné starosti nebo jiné myšlenky v hlavě spotřeba se postarat o své děti a a misi na své rodina
Ukrajině tak, že to potřebuje usnadnit proto jsme vyrobili Trans ty letáky, které ve spolupráci s krajskými úřady budeme tisknout
rozdávat v tom koordinačním centru a zároveň se budou distribuovat za těch různých ubytovacích zařízení tak, ať se dostanou
k těm ženám, které jsou těhotné a těch letácích vlastně s jim dáváme informaci, kdy nás můžou kontaktovat, jak se k nám
můžou objednat. Ptáme se, jestli mají nějaké těhotenské komplikace, se kterými potřebuju se obrátit přímo na nás, protože
jsme specializované centrum má tyhlety ženy chceme odchytit a a dostali do péče.

mluvčí 
Kolik žen jste tady zatím od začátku války ošetřili?
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mluvčí 
U nás v procentech nebylo moc. Je to myslím, že méně než 15 žen. Většina z nich byla těhotných. Několik z nich přišlo
plánovaně po objednání některé přišly akutně potížemi. A tento pátek, ale už máme objednané první 2 pacientky z Ukrajiny s
onkologickým onemocněním. Ty jsme ještě neviděli.

mluvčí 
Jste také součástí skupiny Lékaři bez hranic, tak jaké jsou podmínky žen ve válce?

mluvčí 
Já jsem pracoval s Lékaři bez hranic několik let. Vždycky to bylo vlastně ve válečných konfliktech, anebo v těch poválečných
oblastech.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Jsou to věci, které si asi vůbec neumíme představit, když jsem Rosa na Srí Lance byl konflikt, trval už 20 let a ty ženy děti jsou
vždycky jako největšími oběťmi války, protože buď ztratí svého manžela nebo nebo ten manžel boj někde na frontě, musí se s
tím musí se s ním potýkat sami, musí vlastně se zajistí, musí zajistit péči o celou tu svoji rodinu a ať jako nesmírně jako
psychicky náročné a těžké prostě pracovat v jejich okolí, takže dokud myslím si ani neumím představit ty záběry televize nebo
píše samozřejmě, co tu situaci a Pitr způsob, jak silně emotivně, tak dokud člověk nevidí na vlastní kůži, tak se to neumí
představit.

mluvčí 
No a do jaké míry vás konkrétně tyto zkušenosti připravili na to, co se děje teď tady v České republice a na Ukrajině?

mluvčí 
Tak já jsem já jsem prostě věci, bohužel už teda viděl, takže vlastně se snažím jako nepřipouštět samozřejmě úplně úplně jako
k sobě a vím, že ten problém bude prostě dlouhodobý, že ty, že to, co vidíme teďka toto nesmírnou vlnu solidarity, že bohužel si
odezní velmi brzy nastanou takové ty běžné problémy každodenního života. Musíme se na to připravit. Myslím, že, že zároveň
by se měli připravit celá společnost, to to bude prostě dlouhá věc, kterou ale musíme poskytnout pomoc. Jo, to prostě. Ono to
není třeba mluvit. Je to naše povinnost těm lidem pomoct, protože už utíkají z podmínek, které skutečně konanými absolutně
představit.

mluvčí 
Vy jste o tom trochu mluvil na začátku s tím, že systém pro ženu na Ukrajině pro těhotnou ženu na Ukrajině v Česku se liší, jak
moc, jak moc je to, ale pro ně nové kromě těch věcí, které jste zmiňoval za ta psychická nepohoda, tak jak moc se liší tedy tyhle
věci?

mluvčí 
Abych pravdu ten systém péče na Ukrajině neznám detailně, protože jsem tam nikdy nepůsobil jako lékař, ale umím si
představit, jaké to je, když přijede do cizí země. Já si ovládáte pouze napůl nebo vůbec té těhotný máte za sebou útěk. Manžela
máte kdoví, kde možná jste musel nechat některé děti u příbuzných a snažíte se za agenta v tom zdravotním systému. Je to
prostě náročné, protože musíme usnadnit, proto se dali překlady do ukrajinštiny. Proto ministerstvo vydalo ty krásné
komunikační karty do ukrajinštiny, my jsme my jsme dali okamžitě informace na naše webové stránky na náš Facebook
snažíme šířit informace do těch do těch ubytovacích zařízení na to na to registrační místo na Černé louce je strašně důležité
informace prostě jako šířit aktivně vlastně vyhledávat ty ženy aktivně, protože skutečně některé mohou potřebovat péči, která
už v této době může být v tomto čase může být už zanedbaná třeba.

mluvčí 
Děkuji vám za to také za váš čas.

mluvčí 
ěkuju.

mluvčí 
Kromě této kliniky na gynekologicko porodnickém oddělení fungují také tzv. u pointy ve fakultní nemocnici. V budově polikliniky
polikliniky, a to každý den od sedmi do 15 hodin.

mluvčí 
Benefiční aukci na podporu rodin ukrajinských umělců chystá pražská galerie Cermat Eisen Kraft, a to ve spolupráci s akademií
výtvarných umění v Kyjevě do příprav zapojila i výtvarníky, kteří z Ukrajiny uprchly s nimi i s organizátory mluvila Pavla Sedliská.

mluvčí 
Ten dokonce vznikl ve spolupráci s umělci, které samy zastupujeme. Oni sami přišli s myšlenkou, že by rádi nějakým způsobem
umělce na Ukrajině podpořili, a tak jsme vymysleli projekt, abychom jim formou měsíční renty mohli pravidelně posílat menší
částky. Mohly tak tvořit dál a podíleli se tak na zachování kulturní i kulturní historie Ukrajiny.

mluvčí 
Vy spolupracujete i s Kyjevskou Akademii výtvarných umění, jakým způsobem, jak se do toho zapojila.

mluvčí 
Ta spolupráce byla pouze na začátku, kdy nám předali kontakty na několik umělců a ti nás pak propojily prostřednictvím naší
AK pro Bono vytvořili. Co tým lidí, kteří kontaktovali jednotlivé umělce samostatně získali od nich. Nejenom čísla účtů, ale i
příběhy, které jsme uveřejnili na mikro Saíd, kterou jsme pro ten projekt připravili.
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mluvčí 
Kolika lidem takto pomůžete.

mluvčí 
V tuto chvíli máme databázi 80 umělců a toto číslo neustále roste. Zapojili jsme Ukrajince, kteří utekli včera nám tu pomáhala
Viktorie, která utekla o víkendu z Kyjeva dnes tu za vámi byla celá rodina. Paní opsaná patří mezi významné ukrajinské
umělkyně, jen tak můžeme zmínit například účast na Expo v Dubaji, kde svět v pavilonu ukrajinské Ukrajiny je 6 jejích děl a
vystavovala po celé Ukrajině a i v zahraničí.

mluvčí 
Hasiči tvar toho toho 24.

mluvčí 
Února v 5 hodin ráno mi volala kamarádka. Sdělila, že na Ukrajině začala válka. První věc, kterou jsme udělali, je, že jsme
zabalili věci našich dětí a odvezli na bezpečné místo. Druhý den jsme objednali odvoz a poslali obě starší mladší dceru do
zahraničí. Naším hlavním cílem bylo, aby děti zůstaly v klidu.

mluvčí 
Chci zpochybnit jejich vypravili.

mluvčí 
Poslali jsme je pryč. Tady byli sami 7 míst doma s přáteli jsme mezitím pomáhali ostatním Ukrajincům odvézt ze země za hranice
Lence v mém domě v domě mých rodičů jsou pořád teď lidé. Všechno ale změnil 1 noční telefonát. Volala moje starší dcera se
řekla, že možná vyhodili do vzduchu jadernou elektrárnu. Uvědomila jsem si, že moje děti se bojí, že by mohli přijít o matku
irská, tak jsem si během jednoho dne sbalila věci, nasedla do auta přijela do České.

mluvčí 
Republiky vybraly za ten ten Silon Mšenu rychle sezóny Čechy na lesy se bát.

mluvčí 
Chodit manžel a otec mých dětí zůstává na Ukrajině. Pomáhá chrání brání naši zemi. Doufám, že mír nastane brzy. Chceme
taky požádat Evropu a celý svět, aby nás nenechávali samotné, protože Ukrajina je sice mladá vznikli, ale je velmi velmi silná.
Chceme, aby se do našich domovů vrátil mír.

mluvčí 
Růst naše dívky, jestli to vyšlo, stal se Ukrajině.

mluvčí 
O tom, co se stalo na Ukrajině, jsem tedy namalovala tento obraz sice jízdy, což protože život každého člověka zanechává
uvnitř nás jizvu.

mluvčí 
Naši duši šrám. Co.

mluvčí 
Se děje během války a kolik Ukrajinců umírá tu vše zanechává jizvy v našich duších cest, takže moje nové obrazy jsou o tom,
jak všechno kolem vypadá modře světla, ale uvnitř úzkost, smutek a bolesti zůstane u nás, bohužel navždy.

mluvčí 
Šlo zrušit zvýšit cenu zažité u nás srazy neřekl.

mluvčí 
Já mám velkou radost z toho, že se sešla celá stovka děl. Doufám, že ještě nějaké přibudou. Mezi nimi jsou zastoupeni umělci
asi šesti zemí tzn. nejedná se jenom o české umění by toho nejvíc a ještě si dovolím zmínit mimořádnou kolekci fotografií.

mluvčí 
Dá se říct, kolik ta díla mají dohromady cenu, kolik tedy vyberete na pomoc Ukrajinců.

mluvčí 
Víte, co dělat samozřejmě chceme co nejvíce, ale dělat takovéto odhady je poměrně těžké, ale určitě máme ambice minimálně
na jednotky milionů korun umělci z jsou a budou i v budoucnu velice postiženou skupinou, protože až válka skončí. Doufejme,
že to bude brzo, tak se bude Ukrajina obnovovat a v takových dobách umění bývá poměrně zbytnou komoditou, takže my
máme tu obavu, že nejenom teď, kdy někteří musejí dokonce bojovat, museli narukovat, ale myslím si, že i v příštích měsících
možná i letech budou postiženou skupinou, jak říkám, jsme galerie, takže ta volba byla poměrně asi jasná.
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V Plzni startuje festival Jeden svět URL
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V úterý 22. března od 17:30 hodin se uskuteční slavnostní zahájení festivalu v prostorách Moving Station.

Filmový festival Jeden svět se vrací po dvou letech v tradičním březnovém termínu a upozorňuje na porušování lidských práv.
V Plzni se mohou diváci a divačky těšit na festival od 22. do 27. března v prostorách Moving Station, Knihovny města Plzně a
na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Vybrané filmy budou po skončení festivalu dostupné ke zhlédnutí na platformě
Jeden svět online. 
Zahájení plzeňského festivalu Jeden svět je tradičně velkou událostí. Bohužel situace v uplynulých dvou letech nedovolovala
zahájení uskutečnit tak, jak je zvykem. Organizační tým si toho je vědom, proto si na letošní rok připravil opět bohatý program.
Chce tak uplynulé ročníky vynahradit sobě i divákům a příznivcům. „Máme velkou radost, že se konečně vracíme na původní
termín i místa, kde festival v minulosti probíhal. Těšíme se na tradiční atmosféru, kterou si festival zaslouží.“ uvedl dramaturg
festivalu, Ondřej Helar. "V rámci zahajovacího večera se diváci mohou těšit na irský film Platón z Belfastu o filozofické výchově
v chlapecké škole v Belfastu, o kterém podebatujeme s viceprezidentkou Asociace ředitelů základních škol a ředitelkou ZŠ a
MŠ Plzeň-Božkov Mgr. Bc. Hanou Stýblovou." 
Festival Jeden svět letos přitahuje pozornost k lidským právům a své podstatě. Stále trvající autoritářský režim v Bělorusku,
znovunastolená vojenská diktatura v Barmě, tlak a kriminalizace ruské opozice, ale i ohrožení nezávislého soudnictví v Polsku a
v posledních dnech válka na Ukrajině. To jsou skutečnosti, které Jeden svět nemůže přehlížet. Zvláště ne v roce, kdy Člověka v
tísni čeká 30. výročí od založení. 
Cílem letošního ročníku je také prohloubit spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi a zpřístupnit festival lidem se
specifickými potřebami. Těmi jsou například senioři, lidé se sluchovým a zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením,
nebo lidé žijící v prostředí sociálního vyloučení. 
Diváci se na veřejných a školních projekcích mohou těšit na celkem 35 dokumentárních filmů. Po každé projekci proběhne také
debata s tvůrci a tvůrkyněmi, nebo odborníky a odbornicemi na dané téma. Pozvání přijali například režisér a producentka
polského filmu Soudci pod tlakem , Kacper Lisowski a Iwona Harris, kteří přiblíží současné problémy polské justice. K filmu Mé
dětství, má země - 20 let v Afghánistánu , který na životě hlavního protagonisty mapuje osudy země, přijala pozvání do debaty
novinářka afghánského původu Fatima Rahimi. Tradice kultury Hmongů, ve které existuje rituál únosu nevěst přiblíží film Děti
mlhy , o kterém mohou účastníci podebatovat s antropoložkou Mgr. Gabrielou Fatkovou Ph.D. 
Ani letos nebudou na festivalu chybět filmy s ekologickou tématikou. Promítnut bude film 0 o hnutí Fridays for Future, které
mělo v Dánsku silný vliv na přijetí průkopnického zákona - zajistit snížení emisí o 70 procent do roku 2030. Pozvání do debaty
přijala režisérka Phie Ambo. Jedním z highlightů festivalu je film Zatracená práce (26. 3. od 20h, Moving Station), který, skrze
příběh zakladatelky TV Dožď Natalie Sindějevové, mapuje turbulentní vývoj této stanice a odkrývá, co obnáší poskytování
nezávislého zpravodajství v Putinově Rusku. Filmu bude předcházet vernisáž výstavy Volnost , jež je reakcí umělců z Ukrajiny,
Ruska, Běloruska, Izraele a České republiky na válku na Ukrajině. Hostem debaty bude organizátor výstavy, ruský žurnalista
Georgij Mezhuev. 
Festival Jeden svět Plzeň nabídne kromě filmových projekcí také několik doprovodných akcí 
Dne 23. března 2022 od 17 h proběhne na Filozofické fakultě ZČU (Sedláčkova 15) Panelová diskuze: Válka na Ukrajině o
historickém kontextu současného dění a dopadu konfliktu na mezinárodní vztahy (nejen) v Evropě. Hostem diskuze bude
historik a etnolog PhDr. František Bahenský (Etnologický ústav AV ČR v.v.i.), politolog doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (FF
ZČU) a bezpečností expert PhDr. Michal Smetana, Ph.D. ( FSV  UK ). 
Dne 27. března. 2022 od 13 h proběhne na Moving Station repríza zahajovacího filmu Platón z Belfastu a od 15 h naváže
Panelová diskuze: Progresivní přístupy k výuce inspirovaná filmem. Hosty diskuze budou viceprezidentka Asociace ředitelů
základních škol Mgr. Bc. Hana Stýblová, psychoterapeutka Eva Mikešová a pedagog Bohumil Blecha. 
Od 22. do 23. března bude ve vnitřních prostorách Moving Station instalovaná prodejní výstava Sutnarka pro Ukrajinu. Výtěžek
z prodeje děl studentů a pedagogů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara bude věnován na sbírku SOS Ukrajina Člověka
v tísni. 
V termínu 22. až 26. března bude na Moving Station možnost zažít dokumenty jinak. Ve spolupráci s Bav se vědou ZČU si
návštěvníci mohou pomocí speciálních brýlí vyzkoušet tři krátké filmy ve virtuální realitě. 
Od 26. března do 16. dubna bude na mostě I. M. Jirouse instalovaná výše zmíněná výstava Volnost. Výtěžek z prodeje děl
bude věnován na sbírku SOS Ukrajina Člověka v tísni, nebo ostatní sbírky pořádané na pomoc Ukrajině. 
Během festivalu bude v prostorách Moving Station a v Polanově síni Knihovny města Plzně pod názvem Děti jednomu světu
instalována výstava obrázků dětí ze ZŠ v Plzeňském kraji na téma „Co pro mě znamená svoboda“. 
Více informací naleznete na stránkách jedensvet.cz/2022/plzen a sociálních sítích. 

Ruská vojenská agrese na Ukrajině
TV , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 21:30 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 16 642 613,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině trvá už dvacátý šestý den a ruská armáda stále nezaznamenala žádný výrazný úspěch.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Podle britského ministerstva obrany se zastavil i pohyb ruských jednotek na Kyjev. Těžké boje pokračují především na
severním předměstí metropole.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
V okupovaném Chersonu se Rusko podobně jako v Donbasu pokouší vyhlásit Chersonskou lidovou republiku.

Filip ŠUSTA, redaktor 
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Ruští vojáci stupňují agresi. Dav demonstrantů v Chersonu rozehnali střelbou, a to i přesto, že se tam lidé podle ukrajinských
médií sešli k pokojnému protestu tak, jako to ostatně dělají každý den od doby, kdy město Rusové získali pod svoji kontrolu.
Včera například vlastními těly přinutili ruské armádní vozy z jedné z demonstrací vycouvat. Rusové dál útočí i na Kyjev.
Potemnělou oblohu u nákupního centra v hlavním městě rozzářila exploze, která za sebou zanechal zkázu. Poté přišla ještě
série několika menších výbuchů. Nejméně 8 lidí při bombardování zemřelo. Od začátku invaze jen v Kyjevě přišlo o život 228
lidí. Z toho 4 děti.

Vitalij KLIČKO, starosta Kyjeva 
V noci záchranáři usilovně likvidovali požár ve čtvrti Podil. Kvůli ostřelování tam vyhořelo obchodní centrum. Poničily také 6
bytových domů. 3 z nich už nepůjde opravit. 8 lidí zemřelo. Poškozeny jsou také 2 školy a 2 školky.

Filip ŠUSTA, redaktor 
Starosta se kvůli bojům rozhodl prodloužit zákaz vycházení a obyvatele vyzývá k ještě větší obezřetnosti.

Vitalij KLIČKO, starosta Kyjeva 
Kvůli požárům po leteckých úderech hlavním městě a jeho okolí jsme naměřili vyšší znečištění ovzduší, proto neotevírejte okna,
a když půjdete ven, chraňte si plíce nošením respirátorů. Apeluji na obyvatele Kyjeva, nenatáčejte ani nezveřejňují videa
pohybu vojenské techniky, kontrolních bodů a strategických objektů. Nepomáhejte nepříteli.

Filip ŠUSTA, redaktor 
Kyjev zůstává pro ruská vojska hlavním cílem a i v dalších dnech se dá očekávat ostřelování civilních objektů. Filip Šusta,
televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Nic než trosky a mrtví civilisté – to je výsledek ruského raketového útoku na nákupní centrum na severu Kyjeva. Rusové tvrdí,
že v něm Ukrajinci skladovali zbraně, přitom útoku na civilní objekty v posledních dnech přibývá.

redaktor 
Je ráno po opravdu bouřlivé noci v hlavním městě Ukrajiny a až den odkryl to, co napáchal noční útok. Okolí nákupního centra
je zničené, a to není vše.

Michal HEČKO, redaktor 
Noční raketový útok nezničil jenom nákupní centrum, ale také tlaková vlna zasáhla i nedalekou obytnou část. Aktuálně policajti
vyhánějí odsud lidi pryč, a to z důvodu, že se mluví o jakési nevybuchlé části této rakety, která by mohla explodovat. Teď jsme
v jednom z bytů nedaleko nákupního centra. jak můžete sami vidět, v každém pokoji je absolutní spoušť.

redaktor 
Žije v něm tato těhotná žena. Je v pátém měsíci.

místní obyvatelka 
Mám strach, mám strach, chvěji se. Velký strach, velký strach.

redaktor 
Její muž má problémy se srdcem, matka je nemocná mají ještě patnáctiletého syna. Není doma a právě jemu udělalo radost, že
útok přežil aspoň jeho počítač.

místní obyvatelka 
Jeho počítač byl takto. A já mu volám, je celý.

redaktor 
Na této ženě a na všech v okolí je vidět, co tady vidíme stále – bezradnost toho, že nemohou ovlivnit, co se jim může stát
každou chvíli.

Michal HEČKO, redaktor 
Na tomto místě stejně jako v jiných částech Kyjeva nebo Ukrajiny stále slýcháváme od lidí, že nemůžou, respektive nechtějí
odsud odejít. Jsou to jejich domovy a tak zůstávají na městě a doufají, že nějakým štěstím se jim podobná událost vyhne. Z
ukrajinského Kyjeva Michal Hečko, televize Markíza.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A Michal Hečko je teď s námi ve vysílání.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Michale, vy jste dnes se štábem opustili hlavní město Kyjev. Co se tam bude v následujících hodinách dít?

Michal HEČKO, redaktor 
Dobrý večer, pozdravujeme do České republiky z Ukrajiny. Ano, sami můžete vidět, že v Kyjevě určitě nejsme. Momentálně se
nacházíme někde západně od Kyjeva mezi poli. Ale i taková je Ukrajina, obilnice Evropy. Co se týká samotného Kyjeva, tak tam
kvůli situaci v hlavním městě museli zpřísnit zákaz vycházení a ten začne platit dnes od osmé večer tohoto času, takže už platí,
a bude platit až do středy. Ty důvody jsou jasné. Rakety na Kyjev padaly, rakety na Kyjev padají. Ty důsledky jste mohli vidět i
v předcházející reportáži. Radnice Kyjeva vyzývá lidi, aby během zítřejšího dne až do středy nevycházela z bytů, aby lidé
nevycházeli z domů. A když budou slyšet sirény a budou cítit nějaké nebezpečí, měli by se ukrýt v krytu. Má to trvat zatím do
středy do rána, uvidíme, zda se situaci změní. Možná se to nějakým způsobem posune. My jsme z toho důvodu z Kyjeva dnes
odjeli, měli jsme odjíždět až zítra, ale pro jistotu, abychom tam nezůstali uvízlí, jsme teď na cestě na západ už nicméně na
Slovensko. Můžeme říct, že ta cesta zatím jde plynule, nejsou tady žádné kolony. Nemáme problémy zatím ani na check-
pointech, tak věřím, že takto podobně to bude pokračovat i nadále.
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Podle amerického Pentagonu se ruské armádě nedaří nijak zásadně postupovat. Pod kontrolou mají téměř 3 týdny po vpádu
na Ukrajinu jen město Cherson, Melitopol a Berďansk.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Detailně nám situaci popíše kolega Filip Šusta, který je s námi ve studiu. Filipe.

Filip ŠUSTA, redaktor 
Dobrý večer, tentokrát se pojďme podívat na to, jak ruská armáda postoupila za poslední týden. Nalevo můžeme vidět tu situaci
a stav právě před týdnem a napravo jsou vidět změny za poslední týden. Změny máme označené černými kroužky a jak můžete
vidět, jsou opravdu jen velmi minimální. Většinou jde jen o ovládnutí některé dopravní komunikace v blízkosti obléhaného
území. Co se týče moře, tak tam je ale Rusko aktivnější. Začalo totiž ostřelovat klíčové přístavní město Oděsa. Ruské
námořnictvo vypálilo dvě střely právě na Oděsu a obránci Oděsy se obávají toho, že by ten útok ale mohl přijít také z
Moldavska, jehož hranice leží asi 70 km od Oděsy a Rusko tam má samozvanou republiku Podněstří, kde má rozmístěné svá
vojska a svoji armádu. Další útok by mohl přijít od města Mykolajiv, ale Oděsa je prý připravená také na to, že by ten útok mohl
být kombinací všech třech těchto směrů. To by znamenalo, že by ruská armáda zaútočila od Moldavska, od Mykolajiva, tím by
město obklíčila a ten finální poslední útok by mohl přijít právě od Černého moře. Jak vypadá situace v Mariupolu, ve městě,
které je obléhané ruskou armádou od samého začátku invaze, se podívejte v následující reportáži.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
"Odložte zbraně a vyvěste bílou vlajku." Ultimátum, které Rusové dali přístavnímu městu Mariupol bylo nepřijatelné nejen pro
vedení města, ale i pro ukrajinskou vládu. Ukrajinská armáda prý bude o Mariupol bojovat, dokud to půjde. Rusové počítají, že
se města zmocní do dvou až tří dnů. Už teď ruská armáda odřízla Ukrajinu od Azovského moře a získáním Mariupolu by
propojila doma s Krymem, jenže ani proruští separatisté nevěří, že by se jim za tak krátkou dobu podařilo Mariupol dobýt.

Denis PUŠILIN, gubernátor separatistické Doněcké lidové republiky 
Nevěřím, že se problém vyřeší za 2–3 dny nebo dokonce do týdne, bohužel ne. To město je moc velké.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Rusko neupřesnilo, co přesně Mariupol čeká v případě, že ultimátum nepřijme. Členové vedení města by ale údajně měli
stanout před ruským válečným soudem jako přívrženci odporný banditu, jak Rusové nazývají ukrajinské vojáky. Mariupol v
posledních dnech zažívá nejhorší bombardování od začátku invaze. Obyvatelé nemají přístup k pitné vodě ani k jídlu.
Nefunguje elektřina a lidé se ani nemají kde zahřát. 80 % města je zničeno nebo poškozeno. Ostřelování probíhá v podstatě 24
hodin denně.

Valentina, obyvatelka Mariupolu 
Máme ještě kočku, ta se schovává ve sklepě.

soused Valentiny 
Už zase bouchají blízko nás.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Výzvu ke kapitulaci Mariupolu vyhlásili Rusové pod zárukou bezpečné cesty ven. Pokud lidé přestanou bojovat, nechají je prý z
města utéct. Ani v minulosti ale příměří zbraní pro evakuaci Rusové opakovaně nedodrželi. Z města už se podařilo utéct
desítkám tisíc lidí, více než 2000 jich ale zemřely.

obyvatel Mariupolu 
Bomba spadla na garáž a úlomky dopadly poblíž mě směrem k naší zahradní kuchyni. Moje auto tam bylo taky přímo před
vjezdem do garáže.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Spojené státy americké už vyjádřily znepokojení nad nepotvrzených zprávami, že Rusko nedobrovolně deportuje uprchlíky z
Mariupolu do Ruska, kde mají dokonce podle některých zpráv končit v pracovních táborech. Anežka Pichrtová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ve Lvově nedaleko ukrajinsko-polských hranic, kam se sjíždějí lidé z východnějších částí Ukrajiny, dnes po celý den zněly
varovné sirény.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Obyvatelé tam strávili více než 4 hodiny v úkrytech. Oproti východu země ale lidé zůstávají relativně v klidu a na neustálé zvuky
sirén si už zvykli.

Marek BRUNA, redaktor 
Další den ve Lvově a další noční budíček v podobě vzdušného protiraketového poplachu. Ty dnes v noci obyvatelé Lvova
vzbudily hned dvakrát. Ten první je vyhnal z postelí už okolo půl druhé.

obyvatel Lvova 
Je to pořád schovat se, vylézt, schovat se a zase vylézt. Prostě takhle fungujeme.

Teď je ticho, ticho je přece dobré, ne?

Marek BRUNA, redaktor 
Ticho ale moc dlouho nevydrželo. Dnešní sluneční den byl celý ve znamení poplachů. Zazněly hned 5×. Je půl páté odpoledne
a další siréna nás vyhnala do podzemí. Protože jsme točili zrovna v centru, tak se teď nacházíme v kryptě pod místním
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kostelem. Více než 2 hodiny s námi v podzemí strávila zhruba stovka lidí, mezi nimi i Oleg se svým šestiletým vnukem Timofijem.

Oleg, obyvatel Lvova 
Situace není dobrá, ale pořád mnohem lepší než ve zbytku Ukrajiny. Dnes je těch sirén opravdu hodně, normálně jsou tak 1–2.

Marek BRUNA, redaktor 
Namířeno měly na dětské hřiště. Malý Tomofij si ale musel provizorní hřiště s ostatními dětmi udělat v podzemí.

Zlata, obyvatelka Lvova 
Nebojím se, už jsem si na to zvykla.

Marek BRUNA, redaktor 
Zvyklí už jsou tady na podobné situace téměř všichni a během poplachu nepanikaří. Na některých byste ani nepoznali, že je ve
vzduchu nebezpečí v podobě raket. Přitom tady před pár dny do tohoto opravárenského závodu letecké techniky dopadly 4
rakety. Odsud do centra Lvova je to zhruba 7 km.

obyvatel Lvova 
3 dny zpátky tady byla velmi špatná situace, protože balistické rakety zničily místní závod. To byla chvíle, kdy jsem se skutečně
bál.

Marek BRUNA, redaktor 
Žádný z poplachů dnes naštěstí útok neznamenal. Ze Lvova Marek Bruna, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Po téměř čtyřech týdnech mohli zaměstnanci opustit jadernou elektrárnu Černobyl a vyměnit se s druhou změnou. Desítky lidí
pracovali uvnitř od začátku invaze bez přestávky. Neměli dost jídla ani odpočinku. Ale znepokojivá zpráva dnes přišla z
východoukrajinského města Sumy. Po útoku na chemičku tam unikla do okolí nebezpečná látka.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
Čpavek – látka, která je ve velkém množství smrtelná, začala dnes po páté hodině ranní unikat nedaleko města Sumy.
Chemičku na severovýchodě Ukrajiny zasáhly ruské rakety.

Dmytro ŽYVYCKYJ, gubernátor Sumské oblasti 
Lidé, kteří se pohybují v zasažené oblasti, by se měli okamžitě schovat do podzemí a pokud zaznamenají přítomnost čpavku,
měli být dýchat skrz obvazy namočené v kyselině citronové.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
V přímém ohrožení byli lidé ve vzdálenosti přibližně 2,5 kilometru směrem na jih od chemičky. Vítr foukal směrem od centra
města. Poškozené místo se podařilo lokalizovat přibližně 2 hodiny po útoku. Jeden zaměstnanec utrpěl zranění. Rusko tvrdí, že
je vina na straně Ukrajiny. Podle tamního ministerstva obrany jde prý o akci spáchanou ukrajinskými nacionalisty, kteří se snaží
Rusko vyprovokovat.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Již 19. března jsme varovali před využitím tohoto zařízení ukrajinskými nacionalisty k provokaci a záměrnému obvinění Ruska z
údajného použití chemických zbraní.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
O něco lepší zprávy, alespoň v rámci možností, přicházejí ze severu země. 64 zaměstnanců jaderné elektrárny Černobyl, kteří
uvnitř pracovali od začátku války, mohlo konečně areál opustit.

vyjádření vedení jaderné elektrárny Černobyl 
Prosím, vezměte v potaz, že tito zaměstnanci strávili na svém pracovišti přibližně 600 hodin. Během nich heroicky vykonávali
své pracovní povinnosti a postarali se o bezpečnost celé elektrárny.

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 
Na jejich místo teď zamířilo 46 jiných zaměstnanců, kteří se dovnitř vydávají dobrovolně. Zda je čekají lepší podmínky než jejich
kolegy, ale zaručené není. Kateřina Vodvářková, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Prezident Spojených států Joe Biden zamíří v pátek do Varšavy.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Se svým polským protějškem Andrzejem Dudou budou jednat o mezinárodní reakci na humanitární krizi způsobenou ruskou
invazí na Ukrajinu.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
V Polsku už jsou více než 2 000 000 ukrajinských uprchlíků.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Polsko. Země, kam zatím míří nejvíc Ukrajinců prchajících před válkou a také stát, kde jsou tisíce amerických vojáků. V řešení
ukrajinské krize je tak Polsko klíčovou zemí. Ve Varšavě se Biden setká s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Prezident
bude diskutovat o tom, jak Spojené státy spolu s našimi spojenci a partnery reagují na humanitární krizi a krizi lidských práv,
kterou vyvolala neodůvodněná a nevyprovokovaná válka Ruska proti Ukrajině. Do Varšavy se Biden přesune po mimořádném
summitu v Bruselu se zástupci NATO, lídry Evropské unie a zemí G7. Polsko je jednou ze zemí, které chtějí, aby NATO
postupovalo ve snaze o zastavení krvavých bojů na Ukrajině důrazněji.
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Joe BIDEN, prezident USA 
Americký lid odpovídá na výzvu prezidenta Zelenského o další pomoc. Více zbraní Ukrajině, aby se mohla bránit, více nástrojů
v boji proti ruské agresi, a to je to, co děláme.

Visegrád, příspěvek na Twitteru 
Česko, Estonsko, Polsko, Francie, Gruzie, Německo, Irsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království a USA
dnes podepsal i společné prohlášení o naléhavé nutnosti modernizace protivzdušné obrany Ukrajiny.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Kreml dnes uvedl, že mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou nijak výrazně nepokročila. Jestli se jednání v Polsku zúčastní
také česká strana, zatím není podle mluvčího vlády jasné. Premiér Fiala minulý týden řekl, že USA nabídly Česku pomoct s
dopady války. Linda Nguyenová, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Většina států nejen Evropské unie by ráda přestala odebírat plyn z Ruska. První kroky k tomuto cíli má za sebou Německo. To
se dohodlo s Katarem na dlouhodobých dodávkách plynu. Místo plynovodu tak bude v budoucnu do Německa mířit zkapalněný
zemní plyn na palubách tankerů.

Anežka VRBICOVÁ, redaktorka 
Původně se měl zprovoznit plynovod Nord Stream 2, který by zajistil další dodávky plynu z Ruska do Evropy. Projekt ale
Německo kvůli konfliktu na Ukrajině zastavilo a našlo si nového dodavatele: Katar.

Pavel FARKAČ, analytik seven energy 
Náklady plynovodu Nord Stream 2 se odhadují na zhruba 10 miliard euro. Tyto náklady 50 procenty financovala společnost
Gazprom a 50 procenty konsorcium západoevropských energetických společností.

Anežka VRBICOVÁ, redaktorka 
Hlavním odběratelem ruského plynu je Německo. To na něm ale není úplně závislé. Oproti tomu například Česká republika,
Slovensko anebo Bulharsko odebírají 100 % plynu právě z Ruska.

Vojtěch SRNKA, mluvčí MPO 
Německý krok jsme samozřejmě zaregistrovali, také my jednáme s alternativními obchodními partnery o odběru plynu. Nyní s
nimi připravujeme možná konkrétní jednání a nemůžeme je tedy blíže komentovat.

Anežka VRBICOVÁ, redaktorka 
Do České republiky proudí plyn plynovodem Bratrství a plynovodem Opal. Z obou odebíráme ruský plyn. Nahradit by ho mohlo
zvýšení dodávek z Norska, které mohou do Česka proudit také plynovodem Opal. Podle odborníků by ale plynovod Opal zvládl
krátkodobě zajistit jen třetinu potřebného paliva.

Jiří GAVOR, ředitel Asociace nezávislých energií, analytik ENA 
Musíme hledat nové dodavatele zemního plynu. A v krátkém horizontu proto musíme trošinku zavřít oči a tolerovat, že i to
špinavé tuzemské uhlí, jak černé, tak zejména to naše hnědé, se nám může náramně hodit.

Anežka VRBICOVÁ, redaktorka 
Omezení dodávek plynu a ropy z Ruska zvažuje Evropská unie jako jednu ze sankcí vůči Rusku. Jednat by o tom měli evropští
lídři tento týden. Anežka Vrbicová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Humanitární katastrofa na Ukrajině je každým dnem horší. Sehnat pomoc se snaží i samotní Ukrajinci, kteří nemuseli narukovat
do armády.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
S několika z nich dnes natáčel i náš štáb v polském pohraničí.

Iva STUDENÁ, redaktorka 
Tohle je Vasil, Andrej a Dymytry. 3 přátelé, kteří před válkou pracovali jako řidiči a vozili cestující třeba do Polska, Česka nebo
Německa. Od vypuknutí ruské invaze ale fungují jako dobrovolníci a pro válkou zasaženou Ukrajinu shání v Polsku humanitární
pomoc.

Vasyl , ukrajinský dobrovolník 
Jsme dobrovolnická organizace z města Kremenec. Pomáháme armádě i lidem.

Iva STUDENÁ, redaktorka 
Několikrát do týdne absolvují dvěma staršími dodávkami cestu z Ukrajiny do příhraničního polského města Přemyšl. Na vlastní
pěst tam shání humanitární pomoc, kterou pak rozváží po Ukrajině. Většinou míří do Kyjeva nebo Charkova.

Vasyl , ukrajinský dobrovolník 
Ano, jezdíme jen přes den a s policejním doprovodem.

Iva STUDENÁ, redaktorka 
Dnes přijeli k azylovému centru. Několik hodin obvolávali místní organizace, které shromažďují humanitární pomoc. Odvézt s
sebou na Ukrajinu chtěli především vybavení pro ukrajinskou armádu, vesty, helmy, střelecké brýle nebo třeba baterky.

Andrej, ukrajinský dobrovolník 
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Městský válečný úřad, který je u nás ve městě, nám vydává doklady, aby nás pustili přes ukrajinské hranice a mohli jsme
převážet i vojenské vybavení.

Iva STUDENÁ, redaktorka 
Získat položky ze seznamu není vůbec jednoduché. Na prvním místě, kam si měli pro pomoc přijet, už pro ně nic nemají.
Odbavili tam už totiž 15 kamionů. Sedají do dodávek a jedou na další místo, tentokrát do centra, kde už na ně čekají polští a
ukrajinští dobrovolníci. Dobrovolníkům se podařilo naplnit obě dvě dodávky. Teď Vasyla a jeho známé čeká asi 13hodinová
cesta zpět na Ukrajinu. Sem do Přemyšlu se chtějí vrátit za 2–3 dny pro další humanitární pomoc. Z Polska Iva Studená,
televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jeden z nejznámějších sportovců světa David Beckham přišel s unikátním nápadem, jak pomoci Ukrajině. Svůj instagramový
účet, který sleduje téměř 72 000 000 lidí, propůjčil lékařce z charkovské porodnice, aby ukázala podmínky, v jakých tam lékaři
pracují. Beckham také vyzval veřejnost k pomoci a finanční podpoře.

Martin KASPARIDES, redaktor 
Další smutná tvář války, tady přicházejí na svět děti v katakombách, které nastávající maminky chrání před nekončícím
bombardováním. Bídné podmínky Beckhama chytly za srdce a tak okamžitě nabídl pomocnou ruku. S výjimkou Ruska a Číny
jeho gesto oblétlo všechna světová média a tahle žena se ze dne na den stala asi nejznámější doktorkou na světě.

Iryna KONDRATOVA, ukrajinská pediatrička 
Zdravím vás, přátelé. Jmenuji se Iryna a přebírám účet Davida Beckhama. V neválečných časech sloužím jako vedoucí
charkovského centra, porodnické a neonatální intenzivní péče a také dětské anesteziologie.

Martin KASPARIDES, redaktor 
Tato zpráva mohla teoreticky doletět zhruba ke stejnému počtu lidí, kolik aktuálně žije v celé Velké Británii. Beckhamova
myšlenka tak okamžitě začala přinášet své ovoce.

David BECKHAM, jeden z nejslavnějších fotbalistů historie, ambasador UNICEF 
Díky nejen za peníze, ale i za kyslíkové přístroje, které jste už Iryně poslali. Někteří novorozenci se narodili s dýchacími obtížemi
a díky nim v těch děsivých podmínkách přežívají.

Iryna KONDRATOVA, ukrajinská pediatrička 
Záleží nám na úplně každém příspěvku a stejně tak jeho dárci. Velký dík celému světu za tuhle pomoc.

Martin KASPARIDES, redaktor 
Šestačtyřicetiletý Angličan je tak trochu jiná celebrita a solidaritu má v krvi. Roky už je ambasadorem Dětského fondu OSN.
Angažuje se v pomoci zraněným vojákům z Afghánistánu a s manželkou Viktorií má i nadaci na podporu postižených dětí.
Martin Kasparides, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Ruští oligarchové, kteří jsou kvůli ruské invazi na Ukrajinu na sankčních seznamech, mají v Česku majetky za miliardy korun.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jejich aktivity už řeší policie tajné služby i Ministerstvo financí a jeho finanční analytický úřad.

oznámení 
Oleg Děripaska.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Spolumajitel stavebního gigantu Strabag, který má stavět třeba novou linku D pražského metra. V roce 2021 společnost získala
v Česku zakázky za miliardy korun. Sankce na něj zatím uvalila jen Velká Británie a Spojené státy.

oznámení 
Andrej Kozicyn.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Na sankčním seznamu Evropské unie také chybí. V Česku mu patří Aircraft Industries v Kunovicích, dříve Let Kunovice.
Některým vlivným Rusům majetek oficiálně spravuje ruská pravoslavná církev. Původní zámek přestavěl do současné podoby
pravoslavného chrámu ruský investor, který stavbu koupil v roce 2008. Dalším oligarchům slouží třeba firmy z daňových rájů.

Petr JANSKÝ, Institut ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
My tady máme aktivní lidi. Víme, že to jsou lidé aktivní, co jsou na těch sankčních seznamech. A my jsme neschopní je dohledat
a sankcionovat.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Peníze ocelářských magnátů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova mají prostřednictvím firem z britských Panenských
ostrovů a Kypru proudit i sem nedaleko Prahy, kde se staví rezidenční a golfový areál. Abramov i Frolov obdrželi podle serveru
Investigace od ruského prezidenta Vladimira Putina vyznamenání za zásluhy. Spojené státy je zařadily na sankční seznam a
české orgány už oba prověřují. Nedaleko Karlova mostu má byt šéf zbrojovky, která produkuje raketomety Tornádo, které nyní
ostřelují ukrajinská města.

Petr JANSKÝ, Institut ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Žijeme v zemi, kde my nevíme, kdo tuto zemi vlastní.
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Michaela LAGRONOVÁ, mluvčí Ministerstva financí 
Se v tuto chvíli jedná o jednotky lidí, kteří jsou na těch seznamech a zároveň několik desítek firem. Bavíme se o objemu
nějakých stovek milionů korun.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Ministerstvo se už zabývá bankovními účty dvou ruských poslanců. Podle Deníku N jde o Igora Ananskicha a Lva Kovpaka,
respektive jeho manželku. Karolína Pavlínová, televize Nova.

Ruští oligarchové mají v Česku miliardové majetky. Stát o nich ale nemá přehled URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 21:34 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 , AVE:
2 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Ruští oligarchové, kteří jsou kvůli ruské invazi na Ukrajinu na sankčních seznamech, mají v Česku majetky za miliardy korun.
Jejich aktivity už řeší policie, tajné služby i ministerstvo financí a jeho Finanční analytický úřad.

Oleg Děripaska je spolumajitel stavebního gigantu Strabag, který má stavět třeba novou linku D pražského metra. V roce 2021
společnost získala v Česku zakázky za miliardy korun. Sankce na něj zatím uvalila jen Velká Británie a Spojené státy. 
Na sankčním seznamu Evropské unie chybí také Andrej Kozicyn. V Česku mu patří Aircraft Industries v Kunovicích, dříve Let
Kunovice. 
Některým vlivným Rusům majetek oficiálně spravuje Ruská pravoslavná církev. Dalším oligarchům slouží třeba firmy z
daňových rájů. "My tady máme aktivní lidi, co jsou na těch sankčních seznamech, a my jsme neschopní je dohledat a
sankcionovat," uvedl Petr Janský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Peníze ocelářských magnátů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova mají prostřednictvím firem z Britských Panenských
ostrovů a Kypru proudit i nedaleko za Prahu, kde se staví rezidenční a golfový areál. 
Abramov i Frolov obdrželi podle serveru Investigace od ruského prezidenta Vladimira Putina vyznamenání za zásluhy. Spojené
státy je zařadily na sankční seznam a české orgány už oba prověřují. 
Nedaleko Karlova mostu má byt šéf zbrojovky, která produkuje raketomety Tornado, které nyní ostřelují ukrajinská města.
"Žijeme v zemi, kde my nevíme, kdo tuto zemi vlastní," dodal Janský. 
"V tuto chvíli se jedná o jednotky lidí, kteří jsou na těch seznamech, a zároveň několik desítek firem, bavíme se o objemu
nějakých stovek milionů korun," řekla mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová. 
Ministerstvo se už zabývá bankovními účty dvou ruských poslanců, podle Deníku N jde o Igora Ananskicha a Lva Kovpaka,
respektive jeho manželku. 
Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu. 

Přepis: Jak to vidí Jan Kofroň – 21. března 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 09:18 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem byl politický geograf Jan Kofroň.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den, je tu pravidelný čas na zamyšlení nad děním kolem nás. Zita Senková vás zve k
poslechu. Dnešní pozvání přijal Jan Kofroň, politický geograf z Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý den, buďte vítán.Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKDobré ráno a díky za pozvání.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaZajímat mě bude například význam a poselství mise tří evropských premiérů. Jaká je strategie
prezidentů Ukrajiny a Ruska a jaký prvek vnáší do ruské invaze nasazení hypersonických střel. Přeji nerušený poslech. Ruská
agrese na Ukrajině trvá dvacátý šestý den. Kyjev odmítá ruský požadavek na kapitulaci obranných sil v Mariupolu.
Vicepremiérka dršťková Vereščuková vyzvala ruské vojáky, aby otevřeli humanitární koridor, který by umožnil evakuaci civilistů
z města. Ruské střely v noci zasáhly historickou část Kyjeva. Na severu města pokračují těžké boje. Těch dalších zpráv a
informací je samozřejmě celá řada. To je nebo byl jenom zlomek. Pane Kofroni, jaký máme obraz války bezmála měsíc od ruské
invaze? Co je třeba pro vás zcela klíčové, jak se v tom třeba zorientovat nebo jak ty jednotlivé události informace takříkajíc
číst?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKTak v tenhle okamžik to, co asi prostě vidíme je, že Rusům postupně dochází
dech, protože měli ne úplně malé ztráty. Měli nějaké logistické problémy. Podle mě jim zbývá tak, řekněme, týden možná
maličko víc času, kdy se můžou pokusit o nějakou větší akci ještě. Ale to pravděpodobně již jenom na jednom z těch
operačních směrů. Protože jak jsme řekli, prostě těch sil už není tolik. A pokud by se jim to povedlo, tak samozřejmě budou mít
nějakou velkou výhodu do vyjednávání. Pokud se jim to nepovede, tak samozřejmě tu výhodu získá Ukrajina. A je možné, že
pokud by ty, ta vyjednávání nedopadla, tak se dostaneme do nějaké relativně stagnující fáze té války, kdy ty strany se prostě
zakopou a nebudeme vidět žádné velké postupy, ale o to budeme víc vidět třeba dělostřelbu často mířící i na civilní cíle a
podobně. Sami jsme se vlastně posunuli od té fáze války, která byla charakteristická rychlými postupem. Poměrně jako velkou
snahou dosáhnout nějakého zvratu na bojišti. Takové té fázi, kdy obě ty strany jsou zřejmě relativně vyčerpané. A to tempo té,
těch operací se minimálně na několik třeba i týdnů může výrazně zpomalit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaČasto se spekuluje o
tom, jestli opravdu víme nebo tušíme, jestli nemá třeba Rusko ještě nějaká, lidově řečeno, esa v rukávu.Jan KOFROŇ, politický
geograf FSV  UKRusko určitě nějaká esa v rukávu, takříkajíc mít může, ale jsou to nějaká, nějaké důvody, proč je nemůže tak
lehce použít. Jedno z es jsou například taktické jaderné zbraně. Ty by dokázaly určitě přivodit zvrat na bojišti, ale jejich použití,
to je jako něco tak extrémního, že podle mě ani Rusové do tohohle nebudou chtít vstoupit. Navíc mimochodem v okamžiku,
kdyby Rusové použili taktické jaderné zbraně, tak vlastně ten okamžik říkají však kolem, tak si je pořiďte taky. Protože, když je
mít nebudete, tak my je na vás dřív nebo pozdějc použijeme, takže naštěstí v tomhle tom si myslím, že ta pravděpodobnost
použití něčeho takového, je velmi malá. Poněkud větší šance je na použití chemických zbraní, co jsme viděli třeba v Sýrii. Ale i
tam si říkám, že z pohledu Ruska tohle by bylo hodně extrémní řešení, protože potom nějaká šance na normalizace vztahů se
Západem, by radikálně klesala. Co ještě Rusko může udělat a to je podle mě to, co teďka ten režim může zvažovat. Rusové
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vlastně poslali přímo do těch bojů primárně to, co oni nazývají kontraktníky. To znamená víceméně profesionální vojáci. To, že
občas se z někoho stal nebo ne občas ale docela často se z některých branců staly kontraktníky tak, že jako si tam někde asi
zmlátili. To už trochu jakoby jiná věc. Ale principiálně oni se snaží držet toho, že do té zóny bojů neposílají brance. Oni by mohli
udělat to, že prostě začnou zóny bojů posílat brance. Doplní tím ty ztráty těch bojujících jednotek. A to samozřejmě by pro
Ukrajinu byl problém, protože tam samozřejmě najednou ta početní převaha Rusů v té celkové velikosti armády, začne hrát roli.
Takže to je jedna z cest, kterou by teoreticky mohli použít. Ale tam je menší problém v tom, že oni první týden v podstatě té své
populace říkali, že o válku nejde. No a chcete-li mobilizovat pro válku něco tak extrémně, tak jaksi musíte říct té populaci, že je
válka. To vidíme, to vidíme teprve v posledních dnech či týdnech.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNení to speciální vojenské
operace, v uvozovkách, jak tomu pořád Kreml říká. Prezentuje to vlastně před ruským národem. Mimochodem, co znamená,
pokud něco zásadního, pane Kofroni, použití, nasazení hypersonických střel?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKUpřímně
řečeno, za prvý my nevíme, jestli opravdu byly použity, protože některé ty záběry, které Rusové dávali s tím, že se jedná o
hypersonické střely nebo údery pomocí těchto střel, tak byly později vyvráceny. To znamená, já to nedokážu potvrdit ani
vyvrátit. Ale předvším jako ve válce, kde v zásadě máte jako obrovský množství zničené techniky a infrastruktury, a to pomocí
klasického raketového dělostřelectva, pomocí eskanderů a podobně. Tam to, že něco zaučí, zaútočíte takovouhle střelu, to už
je relativní marginálie. Může to mít, můžete mít nějaký smysl v tom, že tím ukazují, že ta střela, pokud jí skutečně použili, je
připravená k operačnímu použití a může to být nějaký způsob tlaku na západ nebo vyslání signálu. Podívejte se, tohle to
máme, my jsme schopni v případě potřeby vás zasáhnout. Tam samozřejmě by ten efekt byl, ale z pohledu té samotné války na
Ukrajině, tam bych byl relativně skeptický.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVladimir Putin se v pátek objevil na veřejnosti na
moskevském stadionu Lužniky. Vystoupil během oficiálních oslav osmého výročí anexe Krymu. V ochozech bylo podle odhadu
80-200 000 lidí. Pane Kofroni, ptám se, jak vlastně je to vůbec možné, nebo jak to na vás působí, když jsme ještě před několika
dny vídali ruského prezidenta osamoceného, za dlouhatánským stolem, kde na jeho konci byl třeba francouzský prezident
Macron nebo jiní. Ba dokonce jeho nejbližší spolupracovníci jsou od něj na těch fotografiích, na těch záběrech několik metrů
vzdálení a najednou vlastně v takovémhle davu.Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKJá si a musím říct, já nejsem prostě
kremrolog. Nejsem rusista, to znamená, já tady jenom budu spekulovat. Můj odhad je takový, že on cítí, že prostě potřebuje
nějakým způsobem zvýšit tu domácí podporu pro tu válku, musí mobilizovat aspoň část těch příznivců, které má. Protože přece
jenom se zdá, že i v Rusku samotném se ta válka nesetkala s úplně velkým nadšením. Zejména v těch demografických
skupinách tak, jak by v případě potřeby proto válku byly nejpodstatnější. Takže já to vnímám tak, že on vyhodnotil, že to riziko z
nějaké nespokojenosti uvnitř země, je výrazně vyšší než to, že se od někoho nakazí například covidem.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaMohou mít oligarchové podle vás a nechci vás tlačit do nějaké teda politologické analýzy, ale třeba vliv na
Vladimira Putina? Hovoří se o těch protestech v ulicích, které sílí, jestli by se třeba, pokud by k tomu došlo, podařilo svrhnout
Vladimira Putina? Ať už tlakem ulice nebo spíše nějakým tlakem seshora, pučem v armádě.Jan KOFROŇ, politický geograf
FSV  UKTak musím říct, že jako tohle to není, není, řekněme, fokus mé expertizy. Takže je to zase spekulace, ale oni ti diktátoři
jsou schopný přežít jako leccos jo. Tlak z ulice ano, to teoreticky možné je, ale to by muselo trvat řadu a řadu týdnů nebo spíše
měsíců. To se bavíme o něčem, co může být na pořadu dne někdy v září, v říjnu tohohle roku něco takového. Nemyslím si, že
to je na pořadu dne zítra nebo za měsíc. U těch oligarchů já si nejsem úplně jistý, jist, do jaké míry oligarchové v tenhle ten
okamžik ještě jsou pro Putina tak podstatný. Ač ono se zdá, že se obklopil spíše lidmi z toho silového aparátu. Ale jak říkám,
tady už prostě nutně spekulujeme a je, můj dojem je, že, že on tyhle ty lidi už tolik nepotřebuje, jako třeba někdy kolem roku
2002, 3, 4, kdy samozřejmě on s nimi musel hrát nějakou hru.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPohled Jana Kofroně, politického
geografa, z Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Chci, aby mě teď slyšeli všichni,
obzvláště ti v Moskvě, přišel čas si promluvit, obnovit územní celistvost Ukrajiny a vrátit spravedlnost. V opačném případě
budou ztráty Ruska takové, že vám bude trvat několik generací, než se z nich vzpamatujete. To řekl koncem minulého týdne ve
svém videu poselství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pane Kofroni, jak vnímáte vlastně, mohlo by dojít konečně teda
k jednání Rusko - Ukrajina? Vidíme, že dosud se sešli, pokud se nepletu, čtyřikrát a vlastně k žádnému zásadnímu průlomu to
nevedlo.Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKPodle mě ty jednání prostě budou jako pokračovat tak jako ve většině válek.
Otázkou je, jestli se skutečně na něčem dohodnout. Tady budou podstatné dvě věci. Aby se dohodly ty strany, tak obě musí
vlastně cítit, že už nejsou schopny na tom bojišti způsobit nějaký zvrat nebo nějakou změnu, která by v nějakém, řekněme,
relativně krátkodobém horizontu, která by jim poskytla výhodu vůči té druhé straně. Tak, aby prostě měli lepší vyjednávací
páku na toho druhého. Jak jsme řekli, to Rusko se pomalu do téhle té pozice asi blíží. S tím, že s tím, že pokud se Rusům
nepovede něco opravdu zázračného, tak oni mohou mírně vylepšit své pozice. Mohou prostě obsadit nějaký kus dalšího území.
Ale zdá se, že už nic radikálního v tenhle okamžik nepředvedou. A zároveň ale jim narůstají ztráty ekonomické a samozřejmě i
ty vojenské. Z pohledu Ruska by asi pomalu začalo dávat smysl, uvažovat o nějaké cesty, jak z toho konfliktu vycouvat. Protože
se jim to bude už jenom prodražovat. Otázkou je, jak to vnímá Ukrajina, jestli Ukrajinci to vnímají tak, že ještě mají nějaké síly,
mohou třeba provést nějaký protiútok a zase tím si tu situaci zlepšit. Anebo jestli z druhé strany to je také klidně možné, to
začnou vnímat tak, že pokud budou boje pokračovat ještě týden, dva a Rusů se něco málo povede, tak se jejich situace třeba
na jihovýchodě stane mnohem problematičtější a ta jejich vyjednávací pozice se ještě zhorší. Zároveň s tím ale hraje nebo
zároveň s tím jde ještě jedna věc. Zelenskyj v tomhle tom okamžiku má poměrně výraznou západní podporu. A teď je otázkou,
jestli on kalkuluje nebo nekalkuluje s tím, že takhle výrazná míra podpory tu bude i za měsíc nebo za dva. Pokud by on
kalkuloval s tím, že on prostě tu západní podporu bude mít, děj se co děj a bude jí mít prostě i za měsíc za dva. Tak on může
spoléhat na to, že v dlouhodobém horizontu on bude schopen postupně tu svojí situaci zlepšovat, jak jsme řekli, tomu Rusku už
budou narůstat jenom ztráty. On asi zpátky nedobyje všechna ta území. To je, to je pravděpodobně nerealistické. Ale můžou,
může Rusku způsobovat takové ztráty, že pro Rusko potom bude výhodné, přistoupit i na takovou dohodu, kterou by třeba v
tento okamžik ještě neakceptovalo.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo víme, pokud ano, o těch strategiích, ať už Volodymyra
Zelenského nebo i Vladimira Putina v této chvíli?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKTak přímo o nich osobně podle mě
toho zas tolik nevíme, protože.Zita SENKOVÁ, moderátorkaHlavně, aby to věděli oni.Jan KOFROŇ, politický geograf FSV
UKHlavně, aby to viděli oni. A jedna jako ze spekulací je, do jaké míry třeba vůbec Vladimir Putin je schopen správně číst tu
situaci i na bojišti, protože v těchhle těch personalistických režimech ta míra informovanosti těch nejvyšších vůdců, není zas tak
nejlepší. Protože ono skoro všichni se jim snaží dodávat jenom dobré a pozitivní zprávy. Takže oni mohou přeceňovat tu svojí
relativní sílu. Ale bacha na to, že samozřejmě tohle to se může týkat do nějaké míry i Zelenského. Jenom připomínám, že
Zelenskyj velmi dlouho odmítal jakoukoliv možnost invaze. On zmobilizoval velmi pozdě. Takže i on může žít v nějaké fikci, třeba
v tomhle tom případě a neříkám, že to tak nutně je. Ale klidně se může stát, že za dva měsíce ta podpora západu bude výrazně
slabší nebo začne ochabovat. A v ten okamžik ta jeho pozice se zhorší. Uvědomuje si on tohle? To já nedokážu říct. Má on tady
o tom správné signály? Opět to je velmi těžké jako odhadnout.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMohl právě ten moment, pane
Kofroni, když jste řekl, že vlastně nechtěl mobilizovat, jaksi podnítit Rusko nebo mu v uvozovkách, pomoci k tomu, že se teda
odhodlal k té invazi?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKTo je strašně zajímavá otázka. Já si jí sám kladu, nemám na to
jednoznačnou odpověď. Myslím si, že ano, Rusům to jako nahrávalo v tom smyslu, že oni si udělali nějakou analýzu prý předtím
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a tam jim vyšlo, že se Ukrajinci nebudou bránit. Podle všeho ta analýza byla jako úplně zcestná. A tohle to ten fakt, že Zelenskej
jako nechtěl mobilizovat, tak oni mohli číst tak, že vlastně Zelenskej sám cítí, že se ti lidé nebudou bránit. A na druhou stranu,
na druhou stranu se zdá, že ti Rusové se rozhodli k tomu útoku zřejmě už někdy třeba v lednu nebo možná ještě o něco dříve.
Což tam zas jde říct, že ta mobilizace by hrála spíš nějaký, nějakou sekundární roli, že prostě se rozhodli ještě předtím než pro
Zelenského dávalo opravdu smysl zmobilizovat. Ale je možné, že něco takového tam bylo.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMožná
ještě, pane Kofroni k tomu strategickému hledisku, kdy jste říkal, vlastně kam až vojensky nějak konvenční válka vlastně by se
to mohlo dostat. Tak by mě taky zajímalo, například ukrajinské úřady potvrdily, že ztratily přístup k Azovskému moři. Je ještě
teda mimochodem naděje, nějak zvrátit tam ten vývoj?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKJá se obávám, že vojenskou
cestou už ne. A kdyby toho byli schopní, tak to měli udělat prostě před týdnem, možná týdnem a půl, dokud ten ruský koridor
byl relativně tenký. Teď od Mariupolu, který je obklíčen k těm vlastně oblastem, které, které Rusové okupují někde u Doněcku,
je cirka 100 kilometrů. To a to je jako poměrně velká vzdálenost a provést tam nějaký protiútok, je, je docela
nepravděpodobné.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPrezident Zelenský loňským vyzval například v sobotu švýcarskou vládu, aby
zmrazila bankovní účty ruských oligarchů. Kritizoval i společnost Nestlé, která sice v Rusku omezila činnost, ale z ruského trhu
se zcela vlastně minulý týden ještě nestáhla. Tady bych se ráda dostala pane Kofroni i k těm dalším videoposelství Vladimíra
Zelenského. Už jsme se zmínili o tom, že promluvil i v Německu. A tady bych řekla nejenom poslancům Bundestagu, ale jaksi do
duše vyzval kancléře Scholze, aby strhl zeď. Začne Německo nějak teda přestavovat svou bezpečnostní politiku nebo co bude
následovat? V reakci třeba na jeho velmi ostrá slova. Mám teď na mysli ukrajinského prezidenta.Jan KOFROŇ, politický
geograf FSV  UKJá si myslím, že z širšího pohledu Německo skutečně začne přepracovávat svůj bezpečnostní politiku, ale to
se nemusí přímo dotýkat Ukrajiny. Jo jde očekávat, že Německo skutečně třeba zvýší výdaje na obranu. Neříkám nutně, že to
bude přesně tak, jak si před nedávnem odsouhlasili. Těch 100 miliard euro se nemusí materializovat. Ale podle mě nějaké
zvýšení tam bude. Jestli to ale povede anebo jestli dojde k tomu, že Německo se nějak skutečně rozhodně postaví za Ukrajinu,
podobně jako třeba Česko, Polsko a podobně, tak tím si úplně jistý nejsem.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak celkově vnímáte ta
videoposelství Volodymyra Zelenského? Tady pracuje hodně s metaforami. V podstatě každý ten videoproslov, ať už šlo o
Velkou Británii nebo Spojené státy. Ostatně i Izrael byly jaksi šité na míru.Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKUrčitě jako v
téhleté oblasti ti Ukrajinci podle mě to dělají jako velmi šikovně, velmi dobře. A je vidět tam nějaká jako míra profesionality.
Zároveň já nejsem expert na, na tyhle ty informační věci a na, na politický marketing. Takže zůstanu jenom u tohohle, že to jako
opravdu vypadá to velmi jako profesionálně, schopně udělané. A co je samozřejmě otázkou, jaký to bude mít reálný efekt.
Protože zase musíme si říct, že na druhé straně sedí politici. A ti politici přece jenom jsou tady na to do určité míry zvyklý. A
úplně bych jako nesázel na to, že oni po jednom takovémhle projevu změní svůj přístup.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTak to vidí
host dnešního vydání pořadu Jak to vidí, politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Zastavme se, pane Kofroni, ještě u mise tří premiérů, u cesty tří vrcholných politiků Evropské unie,
ministerských předsedů České republiky, Slovinska a Polska. Polsko mělo vlastně dva zástupce, ať už teda současného
premiéra a taky bývalého pánů Morawieckého a Kaczynského do Kyjeva, kde se setkali, jak víme s prezidentem Zelenským, s
jeho spolupracovníky. Co ta návštěva, jaké to bylo gesto?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKTak určitě to bylo gesto
solidarity. A bylo to asi i gesto toho, že tyhle ty země nebo země jako, řekněme, střední Evropy, takže přece jenom mají k té
Ukrajině výrazně blíže, než některé třeba západní země. A určitě to bylo i gesto osobní odvahy ze strany politiků, kteří tam
jeli.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTaké se docela v tisku debatovalo, jestli vedení Evropské unie tu misi dostatečně ocenilo, co si
o tom myslíte?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKTo je docela jako dobrá otázka. Samozřejmě mě tahle ta debata přijde
trošičku, trošičku bizarní. Zejména ve vztahu k tomu, že Evropská unie sama má často obrovskou tendenci, se stavět do pozice
nějakého morálního hráče. Já neříkám, že to je úplně dobře. Ale v okamžiku, kdy si tohle to začneme říkat, že jsme jako
normativní mocnost, tak potom druhý okamžik říct těmhle těm třem, z mého pohledu statečným lidem, kteří tam nebo politikům,
kteří tam jedou, že neměli dostatečný mandát. Tak já na to koukám s mírným jakoby údivem.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTento
týden přijede do Evropy americký prezident Joe Biden. Ve čtvrtek se v Bruselu setká se zástupci Severoatlantické aliance a
také s lídry Evropské unie a zemí skupiny G7. V pátek se pak ve Varšavě má sejít s polským prezidentem Andrzejem Dudou.
Jak, pane Kofroni, vy vnímáte vlastně postoj Spojených států v této ukrajinské agresi?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV
UKJako postoj Spojených států je nějakým způsobem determinován, řekněme, dvěma nebo třemi faktory. Faktor číslo jedna,
který si tady musíme prostě říct. Evropa už není pro USA číslem jedna, co se týče priorit. Tím je prostě jihovýchodní Asie a už
to tak bude na dalších já nevím 50 let možná 40, nevím.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJste si jist?Jan KOFROŇ, politický geograf
FSV  UKJsem si celkem jist ano. Prostě nečekejme, nečekejme to, že USA budou považovat Evropu za stejně významnou jako
v době studené války. A s tím souvisí, že z pohledu USA nedává příliš smysl, zabřednout do tohoto konfliktu, minimálně ne víc,
než bude opravdu nezbytné. Samozřejmě jiná věc je, kdyby ten konflikt eskaloval. Ale, řekněme, si jako na rovinu. Jak je
významná Ukrajina z pohledu USA? No v podstatě nijak. To zní jako hrozně, ale v zásadě to tak je. Abychom si dali příklad.
Ukrajina byla součástí Sovětského svazu po celou studenou válku. A přesto Spojené státy z té studené války nakonec vyšly
vítězně. To znamená jakkoliv hrozné by to bylo, i kdyby Rusko pohltilo Ukrajinu z pohledu USA, tohle to nebude nějaká fatální
ztráta. Že my to tady samozřejmě ve střední Evropě vnímáme jinak, protože by se nám Rusové dostali velmi blízko k našim
domovům. Tak to je pochopitelné, ale nemůžeme si projektovat naše obavy a naše přání do USA. Takže to je první rovina.
Druhá rovina je, že USA jasně řekli v téhle té situaci, my prostě nechceme vojensky zasáhnout. To vyplývá z toho už prvního
bodu, který jsme řekli. Z části to ale samozřejmě vyplývá i z toho bodu, že v případě Ukrajiny existuje neříkám, že stoprocentně,
ale existuje nějaká pravděpodobnost na to, že případný konflikt mezi Natem a Ruskem, by mohl přerůst do jaderné války.
Takže, takže ten postoj USA je na jedné straně ohraničen tímto. Z druhé strany ale samozřejmě USA se snaží nějakým
způsobem podpořit Ukrajinu. A zároveň nechtějí vzít nebo nechtěli vzít zpátky to pozvání pro Ukrajinu směrem do NATO, které
bylo učiněno v roce 2008. To znamená velmi dávno předtím, než vlastně současná administrativa vůbec přišla k moci. A tohle
to jsou nějaké základní body, mezi kterými se vlastně USA pohybují. To znamená dodávky zbraní ano, tlak na Rusko ano, ale
přímé zapojení ne.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKdyž jaksi zhodnotíte nebo porovnáte spíše, pana Kofroni, tu angažovanost
Spojených států a členských zemi Evropské unie, právě co se týče Ukrajiny a ruské agrese? Nesvědčí třeba, ale jde
samozřejmě o váš názor, o nechci říct podpoře, ale o postoji Spojených států, třeba i fakt, co se týče Ukrajiny, právě té cesty
amerického prezidenta do Evropy?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKJako to je vlastně na tom možná jako nejzajímavější
nebo možná nejparadoxnější moment, že USA přesto, že jak jsem řekl, primárně soustředí svoji pozornost vlastně do
jihovýchodní Asie. Tak pořád na konci pro tu Ukrajinu minimálně, co se týče její schopnosti se bránit. Udělali mnohem víc než
řada evropských zemí. A když si vezměme si ten například Německá, případně Francie, kde dlouho panovala velká nechuť
poskytnout Ukrajině jakékoliv zbraně. Neříkám, že nehodnotím to nějak jako normativně, ale jenom upozorňuju na tuhle tu
zajímavou věc, že často se tu spekulovalo o potenciální třeba evropské obraně, jakožto náhražce za NATO. Ale vidíme, že
vlastně ta Evropská unie v těchhle těch ohledech není příliš jednotná a ty nejsilnější hráči zas tak velkou tendenci nějakým
způsobem se vyrovnávat s Ruskem neměli.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPolsko je jednou ze zemí, které nejhlasitěji volají po
tom, aby Severoatlantická aliance zvážila důraznější kroky, pro zastavení těch bojů na Ukrajině. Dělá NATO dost z vašeho
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pohledu, pane Kofroni?Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKVíte co, NATO organizace několika desítek států. To znamená,
neexistuje něco jako jedno NATO, nějaký konkrétní, nějaká jedna, jeden konkrétní stát, který by se jmenoval NATO a měl svojí
zahraniční politiku. A to je strašně jako podstatné. To znamená na konci to, co dělá NATO, je výslednicí poměrně rozdílných
zájmů jednotlivých zemí. V tomhle tom ohledu a pokud vezmeme v úvahu to, že prostě USA nechtějí vstoupit do toho konfliktu
napřímo. Což v podstatě znamená, že ani žádný další evropský stát nebude chtít do toho konfliktu vstoupit napřímo, protože
nebude mít plnou podporu USA. Tak bych řekl, ano dělám, NATO dělá maximum možného v kontextu tohoto omezení.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaPokud se nepletu, Spojené státy jak řekl Joe Biden, nechtějí vstoupit napřímo. Nicméně pokud by teda
nebyl překročen pouhý centimetr členské země nebo by ruské vojsko nevstoupilo do členské země.Jan KOFROŇ, politický
geograf FSV  UKTak, tak.Zita SENKOVÁ, moderátorkaSeveroatlantické aliance. Mohou a jak Spojené státy, případně, pana
Kofroni, přimět Čínu, aby nějakým způsobem přispěla k ukončení toho konfliktu? Jaká je její politika?Jan KOFROŇ, politický
geograf FSV  UKJá si tímhle tím nejsem úplně jist. Pro tu Čínu vlastně jako dává smysl nebo takto, já si nemyslím, že ten
současný konflikt je pro Čínu nějakou velkou tragédii, protože jak jsme si vlastně řekli. USA směřovaly do jihovýchodní Asie a
tenhle ten konflikt reálně znamená, že USA se musí mnohem víc zajímat o tu oblast Evropy. A je otázkou, jestli USA na konci
nebudou cítit, že potřebují zvýšit svojí vojenskou přítomnost v Evropě. Z pohledu Číny tohle to je vlastně nějaké, nějaká
strategická výhra aspoň do určité míry. Samozřejmě na druhé straně stojí to, že tenhle ten konflikt zejména kdyby eskaloval,
tak by se na konci mohl obrátit i proti Číně, která říká, že je vlastně neutrální, byť ona je neutrální tak trochu v uvozovkách. Pro
Rusko je to velmi podstatné, protože je to prostě pořád pro Rusko význam obchodní partner. Tak jí aspoň z části umožní
nahradit některé ty produkty, které se nebudou schopny dostává do Ruska kvůli sankcím Evropské unie. Ale, ale jak říkám, já
si myslím, že z pohledu Číny, pokud ten konflikt nebude nějak výrazně dále eskalovat. On vlastně není, není nějakým super
velký problémem. Takže proč by vlastně Čína měla teďka zuřivě se snažit o jeho ukončení, protože vlastně, co by tím získala?
Zita SENKOVÁ, moderátorkaPtá se a také analyzoval ruskou agresi na Ukrajině ve světovém kontextu Jan Kofroň, politický
geograf z Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji za váš čas i za vaše názory a přeji
hezký den, na slyšenou.Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UKJá děkuji za pozvání.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný
poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.
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mluvčí 
Je 10 hodinami nabízíme další přehled aktuálních.

mluvčí 
Zpráv. Vítejte u něj díky, že se díváte.

mluvčí 
Ukrajina oznámila vynucený ústup ruských vojsk u měst Makarov kyjevské oblasti Mikolaj na jihu země. Hlásí i poškození
vojenské techniky a ruské ztráty v Mariupolu. Ten ale zůstává obklíčený čelí ostřelování. Podle čečenského vůdce Ramzan
Kadyrova městem dál postupují jeho jednotky.

Americký prezident Joe Biden odmítl, že by Spojené státy podporovaly výrobu biologických chemických zbraní na Ukrajině.
Tvrdí to Kreml Wine upozornil Rusko, že by použití těchto zbraní vyprovokovalo silnou reakci podnikatele ve Spojených státech
pak vyzval, aby se co možná nejlépe ochránili před možnými kybernetickými útoky ze strany Moskvy.

Pražské asistenční centrum na pomoc ukrajinským uprchlíkům za uplynulý den odbavilo přes 1900 lidí. Zhruba 1000 méně než
před týdnem. Celkem už centrum na pražském Vyšehradě od začátku války zaevidovalo 51 000 běženců. Zhruba pro 4,5 tisíce
z nich hlavní město zajistilo tak i ubytování.

Zlevňování pohonných hmot v Česku se zastavilo cena naturalu 95 v pondělí poprvé po 10 dnech mírně stoupla litr řidiči
natankují v průměru za 44 Kč 2 haléře. Po týdnu poklesu zdražila nafta. Její průměrná cena za litr stoupla oproti neděli objevit
haléřů na 46 Kč.

mluvčí 
A 8 haléřů.

mluvčí 
Ruský soud shledal opozičního politika Alexeje Navalného vinným z podvodu. Prokuratura pro něj žádala 13 let za mřížemi
nejpřísnější ostrahou. Proces s Navalným se odehrával ve věznici, kde si odpykává předchozí dvouapůlletý trest. Ten mu soud
udělil za porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru.

Případný kompromis s Ruskem musí potvrdit sami Ukrajinci v referendu. V rozhovoru pro Českou televizi a další veřejnoprávní
média. To uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle něj udělá vše pro navrácení Donbasu a okupovanému Krymu.
Občany odmítaná ultimáta prezident nepřijme. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ovšem na rozhovory hlav států příliš
brzy. Současná jednání totiž podle něj nepřinesla dostatečné výsledky.

mluvčí 
Ultimátum nezmůžu ultimáta se na Ukrajině nebudou dodržovat. Nemůžeme fyzicky vinuté majitelů, jak bychom mohli nutit, ale
podali, co jsme jiné lidi ztratili. Bylo by nutné nás všechny zničit. Pak by se jejich ultimátům automaticky splnilo znovu konaný.
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mluvčí 
Podle Zelenského se zhruba třetina členů NATO nepřeje, aby se Ukrajina k alianci připojila. Kyjev však získal podporu
některých jejích členů, kteří by se mohli zaručit za jeho bezpečnost, o které země jedná Zelenskyj neřekl. Ukrajině se ale
dostává dlouhodobé podpory, například ze strany Polska, Francie a pobaltských.

mluvčí 
Států.

mluvčí 
Na nebo nepřijímají nás, protože se bojí Ruska, tak to je my se s tím musíme smířit a říct dobře, tak potřebujeme jiné záruky
bezpečnosti. Některé členské země NATO chtějí garantovat naši bezpečnost. To nám bohužel nezaručí plné členství v alianci.
Tyto země jsou ale připravené se chovat tak jako bychom byli členy NATO. Podle mě by to byl kompromis. Bude.

mluvčí 
Víc už probereme s Janem Ludvíkem výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru. Odborným asistentem
institutu politologických studií katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že
jste se připojit?

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
I v souvislosti s tím, co včera v rozhovoru říkal Volodymyr Zelenskyj, co teď bude nejdůležitější pro to, aby válka nezamrzla?

mluvčí 
Tak klíčové bude, jak se podaří v těch jednáních mezi Ruskem Ukrajinou najít kompromis, který by oběma stranám umožnil
zachovat tvář. Já myslím, že to, co říkal pan prezident Zelenský, je něco, co k tomu k tvorbě kompromisu směřuje, ukazuje
dobrou cestu a skrze referendum je možné udělat ústupky, které by jinak nebyly možné jej možná referendem možné
legitimovat například budoucí status Krymu a Donbasu, kterého by se jinak Velenský těžko mohl vzdát.

mluvčí 
Kdo a co rozhoduje o tom, že nakonec dojde k příměří?

mluvčí 
Tak rozhodují o tom samozřejmě ti vrcholní představitelé a Le nějakým způsobem ta příměří obvykle bývají odrazem situace na
frontě, kdy ty obě strany dospějí k závěru, že v tuto chvíli nemůžou vojenský dosáhnout těch svých cílů a takže bude pro ně
lepší ten boj buď ukončit a přiloží příměří využít k tomu, aby se o tom ukončení jednalo nebo alespoň přerušit a nějakým
způsobem nabrat síly stávající síly přeskupit a připravit ce a na nějaké další kolo bojů, které by tu válku rozhodlo vítězně.

mluvčí 
V případě Ruska podle vás skutečně rozhodne to, co se bude dít na frontě, anebo rozhodující faktor bude i to, co se děje
uvnitř ruská teď narážím na ty sankce, které na Rusko dopadají budou dopadat.

mluvčí 
Rusko.

mluvčí 
Nepochybně ovlivňuje i to, co se děje doma.

mluvčí 
Já míře.

mluvčí 
Se nějakým způsobem odrazí na té frontě, jak moc, co je, co je pro ruské vedení a důležitější je velmi velmi obtížné říct a Rusko
je na jednu stranu autoritářský režim, který a je jenom omezeně závislý na referencích svého obyvatelstva. To obyvatelstvo je
schopen pomocí násilí do určité míry kontrolovat. Na druhou stranu odhalí, že režim Vladimira Putina si Rusko dlouhodobě
poměrně vysokou legitimitu pomocí sofistikované propagandy pomocí kontroly médií a pomocí toho, že Vladimír Putin dál
Rusku a po těch 10 a letech demokracie devadesátých letech k výměně za ztráty demokracie Rusům stabilitu, kterou v tuhle
chvíli ji ztratili a musí nějak způsobem hodnotit to, co se děje doma a vyvažovat vůči tomu, co může dělat v té frontě, proto třeba
nevidíme nějakou zásadní mobilizaci ruských sil Rusové na Ukrajině bojují s tou armádou, kterou před válkou měli, zatímco
Ukrajinci, když to řeknu velmi zjednodušeně do armády povolávají, koho můžou a zatím kraj si udělají rádi jsou připraveni svoji
zemi brání, zatímco na té ruské straně se zdá nějaká masivnější mobilizace civilního obyvatelstva pro potřeby války velmi
obtížná.

mluvčí 
Putin podle prezidenta Bidena zvažuje použití chemických zbraní, tedy informace, kterou měl říct, americký prezident Reuters
dnes nebo v noci. Ze včerejška na dnešek, jaký strategicko taktický význam význam připsat této informaci.

mluvčí 
Jestli to chápu dobře, tak to varování je, že, aby Rusko mohlo použít chemické zbraně a tomu čemu říká operace pod cizí
vlajkou tzn. ne, že by Rusko použilo chemické zbraně vůči ukrajinským obrazu, ale naopak, že by Rusko nějakým způsobem na
předstíral, že byly chemické zbraně použity proti Rusům a a to přesně sloužil k mobilizaci toho ruského zlata. Hra to, co tuhle
chvíli zdá se Kreml udělá úplně nemůže říci Rusům jdeme do války naplno. Potřebujeme vaši pomoc potřebuje naše kapacity
potřebujeme zvýšit vaši morálku a abyste pochopili až na té krajině vlastně bojujeme, což v tuhle chvíli ji dá se ještě řadě Rusů
celkem přirozeně není není jasné není válka, která kterou by, kterou by chápali přes všechny ty propagandistické záběry, které
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které vydává ruská televize, které vidíme, tak Rusko potřebovalo. Ze svého pohledu a válku, ale prodat nějaká práce pod
falešnou vlajkou. Kdybych údajně představili jako jako zlo, které používá chemické zbraně by jim k tomu mohla napomoci.

mluvčí 
Do jaké míry to tedy pravděpodobná hrozba, protože média píší, že prezident Biden k tomu neřekl žádné důkazy.

mluvčí 
Ale.

mluvčí 
Potřeba říct, že už tím, že to prezident Biden říká, tak se ta pravděpodobnost snižuje, protože samozřejmě, pokud má být obraz
od Plas pod falešnou vlajkou, tak nechcete, aby vám někdo prokázal, že si vlastně udělali vy. A jestliže prezident Biden už teď
říká, že skončí takhle uvažuje, tak samozřejmě pokud nějakému použití chemických zbraní dojde, tak a priori nás bude těžší, je
Rusku i Rusku, které nějakým způsobem informačně částečně odříznuté od, řekněme, zbytku světa, tak bude jižnější ruskému
obyvatelstvu Ruska o tom přesvědčit o tom, že to skutečně byla jsem Ukrajinců a nebyl nějaký podvod. Vycházíte z toho, že
Ukrajina žádné chemické zbraně nemá, nemá žádné biologické zbraně helmy dnes hranice ověřené, a přestože ta akce pod
falešnou léků by se mohla zad lákavá, tak to nebude jednoduché téhle lži a případné ruské data jsou přesvědčit a pokud.

Spojené státy takto předchází té hrozbě tak takže nejenom dobře.

mluvčí 
A existuje proti chemickým zbraním nějaká účinná obrana.

mluvčí 
Proti mysli zraní paradoxně existuje určitě určitá obrana různých protichemických oblecích a i ti vojáci jsou, měly by být
vycvičeni, jak to mají používat, jak se účinně chránit tzn. z vojenského hlediska jsou chemické zbraně poměrně málo užitečné a
nepřinášejí žádný zásadní rýhu, zejména nepřináší žádnou zásadní výhodu státu, který už teď disponuje obrovskou palebnou
silou konvenční zbraně má Rusko a ruský problém není služby měly nedostatek, ale dnes síly, ale v tom, že je jí používají
špatně, nejsou schopni se i zkoordinovat, vázne logistika. A jaksi, kdyby byli na tom ve správný čas na tom správném místě, tak
jak by to.

Dobře připravená moderní armáda měla umět udělat. Tak vy dokázali ukrajinské síly porážet jim to nejde jim, pokud by masivně
použili chemické zbraně, tak proti pravidelným britské armádě by to pravděpodobně nebylo příliš účinné. Ňákým způsobem by
to mohlo být účinné vůči těm různým silám teritoriální obrany, což jsou v podstatě velmi rychle vycvičení cyklisté, kteří, kteří
bojují s neuvěřitelnou odvahou, ale přece jenom mají méně toho vybavení a méně výcviku na, takže otázka, jestli by byli
schopni bojovat o nějakém prostředí, kde se používají zbraně hromadného ničení. Na.

mluvčí 
To jsem se právě chtěla ptát, co víme o tom, jaké vybavení má Ukrajina, které by mohla použít proti případným chemickým
zbraním?

mluvčí 
Já se přiznám, že o tom moc nevím a standardně pravidelná armáda ve všech ve všech moderních armádách je ochrana proti
zbraním hromadného ničení běžná věc a předpokládám, že je tomu tak i ukrajinské armádě, o které ví, které vidíme, že a
pravidelné jsou vybaveny a vycvičeny velmi dobře. Větší otázka je to těch dobrovolníků, kterým opravdu se dával všechno
Ukrajině přece jen pro tuhletu masivní mobilizací chyběly i úplně základní věci jako ruční zbraně a není tak jasné, jestli mají
dostatek učí plynových masek protichemických obleků.

A ale ES das kině růstu by to přineslo jen omezenou strategickou výhodu, tam se ta použití zbraně zvaného, čím by měl spíš
psychologický charakter buď tím, že by mělo Ukrajince demoralizovat, tak jako trošku dělal v Sýrii, respektive to dělal ve
spolupráci s CD se syrským režimem, kde tím útočníkem přece většinou, jestli se nepletu, snad vždy byl ten syrský režim a
anebo by to použili právě pod falešnou vlajkou učencům, aby aby zmobilizovali Rusy do té války.

mluvčí 
Pane Ludvíku, prozatím vám velmi děkuji. My se s vámi spojíme ještě zhruba za 20 minut, kdy probereme detaily rozhovoru
ukrajinského prezidenta prozatím díky spojení.

mluvčí 
Zatím na shledanou.

mluvčí 
Úřady ode dneška vydávají ukrajinským uprchlíkům víza dočasné ochrany. Ta nahrazují speciální víza pro držitele původních
dokumentů se ale nic nemění do nového systému budou automaticky převedeni. Další podrobnosti už přidá Kateřina
Golasovská. Kateřino, zdravím tě. Čím se nová víza, tedy o těch původních liší?

mluvčí 
Hezké dopoledne, liší se v tom, že držitelé tohoto víza dočasné ochrany budou moci cestovat po celé Evropské unii. Ještě
dodám, že vyřízení těch nových míst ale bude o něco složitější, a to zejména časově, jelikož Ukrajinci prchající před válkou
budou muset předložit vyplněnou žádost společně s fotografií a nicméně víza jim nabízí například přístup k práci ke
zdravotnímu ošetření pomoci, anebo také příspěvku. Ten je ve výši 5 000 Kč a mohou o něj zažádat právě na pracovních
úřadech a i tady na jednom na jedné pražské pobočce lidé čekají a čekali tady už před osmou hodinou, kdy tento úřad otevíral,
byla tady zhruba 20 metrová fronta. Ten zástupu o něco menší, ale stále tady čekají desítky lidí, i když potom vevnitř tam ten
proces je velmi jednoduchý a trvá pouze několik minut. Ty už jsi říkala, že držitelé toho speciálního víza nemusí znovu žádat o
to vízum, to je pravda. A nicméně ministr vnitra Vít Rakušan prosí žádá Ukrajince prchající před válkou, aby příslušné úřady
azylové a migrační politiky informovali o tom, kde teď aktuálně pobývají, aby v tom byl zkrátka přehled.
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mluvčí 
Nový typ víza vydává kromě úřadů práce také cizinecká policie. Před její ostravskou služebnou Jana Drápelová. Jaký je tam
dnes zatím zájem?

Dobrý den, tak tady v tom krajském asistenční centrum. Ten zájem zatím malý vypadá to, že Ukrajinci o tom novém typu víza
vlastně vůbec neví. Já jsem se ptala tlumočníků na recepci, jestli tedy někdo přišel, ptal se specificky, a právě na to nové vízum
není tomu tak, co se týče právě tady toho registračního vízového místa policie cizinecké, tak sem před půlnocí přišla 1
Ukrajinka, která se ptala, jestli může s tím vízem vycestovat mimo Českou republiku. Oni řekli, že ten nový ty budou vydávat po
půlnoci, a to ona si prostě počkala, i kdyby vlastně to staré vízum strpění převedli do toho nového systému. Vzhledem k tomu,
že Moravskoslezský kraj hraničí s Polskem Slovenskem, tak právě toto nové opatření moct vycestovat mohlo dost usnadnit
život Ukrajincům, kteří například mají rodinu, která přijela do Polska nebo oni také chtěli do Polska a humanitární vlaky prostě
přivezl jsem tak se zaregistrovali tady chtěli navštívit své příbuzné, ale nemohli tomu, tak nemohli udělat, protože by o to vízum
přišli. To by teď podle cizinecké policie mělo být jednodušší v tom, že můžou navštívit své příbuzné.

Do Polska vstoupili od začátku ruské invaze zhruba 2 150 000 uprchlíků z Ukrajiny. V posledních dnech se počty lidí
překračující Polsko ukrajinské hranice začínají snižovat někteří uprchlíci se také dál přesouvají do jiných částí Evropy. I tak se
tam řada měst potýká s vyčerpáním ubytovacích kapacit. Týká se to třeba Krakova. Víc teď probereme s Pavlem Novákem.
Zpravodajem Českého rozhlasu v Polsku. Dobrý.

mluvčí 
Den. Pěkný den. Z varšavského synova.

mluvčí 
Já už jsem na začátku říkala, že ta uprchlická vlna dá se říci slábne nebo snižuje se počet lidí, kteří do země přichází, jak moc.

mluvčí 
Je to opravdu markantní, protože já jsem tu byl vlastně 25. února, když to celé začalo, a to přicházeli tisíce desetitisíce lidí je
denně jenom na jednom přechodu třeba takového 6. března přišlo podle hraniční stráže 140 000 lidí přes všechny přece před
všech 8 hraničních přechodů, které tady s Ukrajinou Polsko má, no a teď, když jsem byl před dvěma třemi dny, jsem byl na
hraničním přechodu do Rakouska, který je vlastně ten nejsevernější Polsko ukrajinský přechod, tak tam ráno, jestli prošly
desítky lidí za hodinu, tak to opravdu bylo hodně už to není tak, že by všichni se snažili dostat, přestávám, přesto ty přechody
pěšky, protože většinou se dostávali auty nebo autobusy k té hranici a potom tam čekali dlouhých frontách několikahodinový
několikadenních a potom tedy přejít, tak teď už vlastně jezdí autobusy jezdí auty a také stále přijíždějí vlaky třeba přemýšlet
nebo širokorozchodnou trať, která vede do kuše do malo Polska na hranicích se Slezskem, tak už jsou trošku jiné cesty, jak se
sem ti lidé nedostávají a ta jejich cesta ze třeba ze Žitomiru nebo ze Lvova trvá daleko méně už to dokáží za den nebo za den a
půl, ale pravda, že ve Lvově tam se vlastně ti lidé hromadí, tam je teď opravdu přeplněno a jestliže jsem tu takové názory, že
pokud dojde k nějakému útoku třeba právě Lvov, tak se ti lidé, kteří tam teď čekají, nechtějí se hnout z Ukrajiny někam dále do
Evropy, protože věří, že to brzy skončí ta válka, tak v tom případě by zase byla další vlna, která by přišla na polské hranice, ale
pravda teď tedy ten provoz tam není tak velký, jako byl předtím.

mluvčí 
No a na tu případnou další vlnu je Polsko je připravené, protože už teď se několik dní mluví o tom, že změní povaha uprchlické
vlny v tom smyslu, že přibývá lidí, kteří na té druhé straně hranice už nemají nějaký ten kontakt nemají někoho, ke komu by šly
tzn. je pro ně potřeba zajistit úplně všechno, včetně ubytování. Teď jsem říkala, že řada měst už se potýká s vyčerpáním
ubytovacích kapacit. Tzn. jak teď systémově po to v Polsku funguje?

mluvčí 
Je to tak, že ta první vlna zkrátka to byly, kdybychom to přirovnali k nějakému stádu nějakých živočichů, tak vždycky jdou ti
nejschopnější nejsilnější toto byli ti nejzámožnější nebo nejchytřejší, kteří tu situaci odhadli nejlépe a pravda, že teď sem
přicházejí lidi, mluvil jsem se včera paní, která přišla tuším, že od Charkova a říkala, my jsme si mohli vzít jenom tady 8 tu tu
taštičku s doklady a s penězi. S tím jsme vlastně utíkali z sklepa v skrytu a neměli jsme čas vzít nic jiného, čili ti lidé přicházeli
buď třeba s lidovým síly igelitovými taškami nebo jenom s tím malým batůžkem, který měli bez sem také matku se dvěma dětmi
a děti měl jenom opravdu batůžky, říkal jsem nemáte nějaký kufr, ne neměli všechno oblečení dostali tady tady byl třeba
problém, že ti lidé prchali v zimních Botek. Teď už tady máme docela teplo, takže dostávají od charitativních organizací boty,
aby nebyly stále v těch zimních bot tech, co se týče ubytování, tak jak možné, že už tedy docházejí ubytovací kapacity, ale
města mají ještě třeba některé mají svoje nějaké základy, nebo i ty základní potřeby mohou uspokojit těmi základními byty, ale
potom mají také různé na tělocvičny mají různá rekreační střediska. Půjdu dneska podívat do New Yorku, který je kousek od
Varšavy, kde je právě takové jedno z rekreačních středisek soukromé společnosti dávají k dispozici své ubytovny. Byl jsem v
zaměstnaneckém hotelu v ubytovně vlastně pro pracovníky jedné továrny, kde jich zdaleka ještě nebylo tolik. Ta kapacita
nebyla naplněna. Ten byl postavený loni v létě, takže teď tam najednou bydlí 200 Ukrajinců, kteří možná budou dokonce i té
továrně pracovat. Lidé nabízejí samy svoje nějaké byty svoje domy, takže ta iniciativa soukromých osob charitativních
organizací je tady velká a ten rozsudek se možná týká států a veřejné správy, ale vždycky tady v Polsku platí, že ta veřejná
správa možná i u nás tak platí, že nefunguje tak dobře, tak pružně jako ti soukromníci jednotlivci ty charitativní organizace,
protože bez těch dobrovolníků by tady to nefungovalo tak dobře, to dneska funguje.

mluvčí 
Jsem se chtěla ptát na to, do jaké míry velká solidarita, která byla ve všech zemí na začátku tam ještě trvá v Česku je ještě
velká debata o tom, jak by měl stát podpořit to, aby lidé i v soukromých bytech domech ubytovávali lidi z Ukrajiny, tak jaká
podpora ze strany Polska ze strany polského státu vlády?

mluvčí 
Co jsem si všiml, tak tady se uvažuje nebo už dokonce rozhodnuto o té podpoře 40 zlotých denně to je v přepočtu asi 220 Kč,
řekněme, denně za jednoho uprchlíka, to mají dostávat ti soukromí ubytovatelé, protože nejdřív samozřejmě všichni přijali úplně
bez ohledu na náklady, ale teď v televizi například takový příspěvek o tom, že 1 ten majitel penzionu říkal, no, ale já musím
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topit. Já musím svítit, takže mě to něco stojí, tak právě na tyto náklady mají tyto soukromé ubytovatele, ať už majitelé penzionů
nebo i jednotlivé osoby mají dostávat takovýto příspěvek těch 40 zlatých a ještě se uvažuje, že i samosprávy budou dávat
nějaké příspěvky, jak hmotné, tak budou třeba zavážet potraviny nebo budou vařit pro ty lidi, ale na to také čekají, až přijdou
peníze a třeba primátor tady ve Varšavě rafal Trzaskowski, ten říkal ano, přišla první splátka na to, abychom se postarali o
žáky, protože oni tady vlastně musí poskytnout i vzdělání nebo musí ale chtějí poskytnout vzdělání dětem, protože mezi těmi 2
000 000 jste mi ti STEM tisícem jsem také přišlo 700 000 Ukrajinců školou povinných a i ty také se mu někdo postarat a ty děti
se postupně integrují do školního systému. Já jsem teď před jednou ze škol, a právě tady jsem mluvil paní ředitelkou o tom, jak
se ti žáci začleňují mezi ostatní své polské spolužáky.

mluvčí 
Jak se tedy začleňují, prosím, jen v rychlosti?

mluvčí 
Prý dobře prý mají trošku trauma z toho, co přežili, protože někteří utíkali opravdu z měst, která byla bombardovaná, musel
utíkat velice narychlo, ale otřepal, mají se z toho velký problém jazyková bariéra, ale dostávají se z toho postupně, prý jsou
velice vnímavý hodní mezi tisícovkou žáků, kteří tady studují, jich je zatím 22, ale pravděpodobně jich přijde ještě více.

mluvčí 
Pane Nováku, moc díky za vaše odpovědi na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
U tématu ještě zůstáváme. Jen se přesouváme do Česka. O zvládání uprchlické vlny, kterou vyvolala válka na Ukrajině, jedná
krizový štáb hlavního města. Asistenční centrum na pražském Vyšehradě od začátku bojů zaevidoval 51 000 utečenců. Právě o
jeho dalším fungování má krizový štáb jednat. Řeší totiž jeho přesun před pražským magistrátem. Je Andrea Grubnerová.
Andreo, zdravím tě, kam by se centrum pomoci mohl tedy přestěhovat?

mluvčí 
Hezké dopoledne. Jedním z těch návrhů je bývalé sídlo Komerční banky v pražských Vysočanech. Zatím to ale není jisté. To
konečné rozhodnutí by právě totiž kdy a kam se centrum přestěhuje, by mělo padnout právě po tom jednání dnešního
krizového štábu, které začalo tady na pražském magistrátě kolem desáté hodiny dopoledne a připomenu, že ta hlavní kritéria
jsou samozřejmě dostatek dostačující kapacita, protože asistenční centrum tady v metropoli patří k nejvytíženějším vůbec v
celé republice a právě kvůli kapacitě se už jednou stěhovalo, a to odtud z Mariánského náměstí, kde v prvopočátku bylo právě
v ústřední budově Městské knihovny důležitá velmi důležitá je také dopravní dostupnost, protože právě Vyšehrad to místo, kde
se teď nachází také také velmi dobře dopravně dostupné, nachází se totiž jen pár minut od linky metra a chce, proč by se mělo
stěhovat jedním z těch důvodů by mělo být předsednictví České republiky v Evropské unii, protože část akcí, které jsou s ní
spojené, tak by se právě měly konat v Kongresovém centru těch témat, ale na tom jednání krizového štábu bude víc, budou
třeba také ubytovací kapacity nebo zásobování jídlem pointů třeba na hlavním nádraží Florenci nebo na Václavském náměstí.
Nicméně, jak už jsem zazněla více informací, by mělo být až po tom jednání krizového štábu naplánovaná tisková konference, a
to na 11 30 a my vám ji na ČT24 nabídneme živě.

mluvčí 
Prohlídky Brna pro lidi prchající před válkou připravilo tamní turistické informační centrum. Zájemcům představí nejznámější
orientační body města a seznámí také s jeho historií. Skupiny provede ukrajinská průvodkyně víc informací teď přidá Klára
Ješinová. Kláro, ty jsi teď hlavní brány brněnského výstaviště, kde prohlídka před malou chvílí začala, kolik lidí se tam sešlo?

mluvčí 
Hezký den. Tady před hlavní branou brněnského výstaviště, kde sídlí mimo jiné i centrum pro uprchlíky asistenční centrum, se
dnes ráno sešli spíše jednotky spíše mladých lidí tzn. ten zájem nebyl tak velký jako organizátoři. Čekali nicméně dnes je vůbec
první den, kdy se ty prohlídky konají tzn. je tady předpoklad, že ten zájem v následujících dnech poroste. Nejprve tedy se
ukrajinská průvodkyně, která pro turistické informační centrum dlouhodobě pracuje s těmi účastníky pozdravila potom už se
vydali volným krokem do centra. Ta trasa vede přes Mendlovo náměstí směrem na hrad Špilberk potom přes Denisovy sady ke
katedrále Petra Pavla. A potom přes Zelný trh ke staré radnici. A v pátek bude jiná prohlídka s jinou trasou připravená od 14
hodin tzn. v následujících čtyřech týdnech budou ty prohlídky probíhat vždycky v úterý v pátek. 1 tedy bude o 10 hodin a druhá
bude od 14 hodin. Připomenu, že solidaritu s uprchlíky vyjadřují i další brněnské instituce, které pro ni nabízí volnočasové
aktivity. A bývají to třeba divadla, zapojila se také ale brněnská zoologická zahrada nebo vědecké centrum vida hvězdárna.
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„Jezdili jsme po pláži na čtyřkolce a hledali želví hnízda,“ popisuje své léto dobrovolník Petr Diskuze URL
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22. 3. 2022 / Tom Křížek / Tuesday Talks Sdílet Sdílet Sdílet

Hostem dnešního Tuesday Talks je Petr Vosátka, aktivní dobrovolník, který se dostal k organizovanému dobrovolnictví skrze
svůj zájem o cizí jazyky. Působil jako dobrovolník v Čechách, Španělsku či v Mexiku, kde zachraňoval mořské želvy. V
posledních letech vedl dobrovolnické projekty v Česku a také začal předávat své zkušenosti dalším dobrovolníkům jako lektor
na předodjezdových školeních. Vystudoval Politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Co tě přivedlo k dobrovolnictví? 
Za prvé v tom byl zájem o cizí jazyk. Dobrovolnictví je jedna z možností, jak se jej naučit a to přímo od rodilých mluvčí. Za druhé
je to dobrovolnická aktivita spojená se zajímavými tématy a pomocí druhým, při které dobrovolník tu příležitost naučit se jiný
jazyk přímo oplácí vlastní prací. To se mi moc líbilo. 
Proč je dobré jako student vyjet pomáhat? 
Je to o zkušenostech, čím těžší situace zažiješ jako mladý člověk v neznámém, zahraničním prostředí, tím tě to posune dál a
ostatní věci už pro tebe nebudou tak náročné. Dobrovolnictví tě taky naučí překonat sám sebe a můžeš díky němu získat
kontakty po celém světě. 
Je lepší jet sám, nebo s kamarády? 
Záleží na tvé osobnosti. Pokud jsi velký introvert, můžeš jet ve dvou. Doporučil bych to ale jen na první výjezd. Ostatní
účastníky workcampu, kteří na místo přijeli i třeba přes půl světa, prostředí i tamní kulturu nejlépe poznáš, když pojedeš sám.
Je pak snazší se věnovat ostatním a být součástí širšího kolektivu skupiny. 
Co tě dobrovolnictví naučilo, v čem tě posunulo? 
Naučilo mě se víc dívat na věci z perspektivy druhých. Ne vše musí být za peníze. Ty pomůžeš někomu, on pomůže tobě.
Postupně jsem se stal vedoucím dobrovolníkem a to mi dalo hrozně moc do pracovního i osobního života. I když jsi řadovým
členem týmu, pomůže ti to lépe pochopit a vcítit se do kroků vedoucího. Do budoucna je to určitě hodnotná zkušenost a krok k
tomu stát se jednou lídrem. 
Jak si vybíráš workcamp a kam už ses podíval? 
První kritéria mého výběru jsou jazyk zahraniční země a téma workcampu. V mém případě to je španělština a zájem o
environmentální témata. Takto jsem se dostal do Španělska nebo Mexika, kde jsme zachraňovali mořské želvy. Tady v
Čechách jsem si vybíral workcampy, které začínaly úplně nanovo, protože tam má člověk nejsvobodnější ruku a jsou
nejzajímavější. 
Můžeš mi víc přiblížit tvoji zkušenost se zachraňováním želv v Mexiku? 
V noci jsme jezdili po pláži na čtyřkolce, hledali želví hnízda s cílem vyndat z nich vajíčka a přesídlit je do umělých hnízd na
našem pozemku. Tam jsme je hlídali, aby je nikdo neukradl nebo nesnědl. Po vylíhnutí jsme želvičky při západu slunce pouštěli
zpět do moře. Jinak ve Španělsku jsme bydleli ve vesničce o zhruba 300 obyvatelích nedaleko Salamancy blízko portugalských
hranic, kde jsme se podíleli na renovaci dětského hřiště a péči o zeleň, protože tahle část Španělska je velmi suchá. Nastaly i
příležitosti, kdy jsme si zahráli na dělníky. Postavili jsme z cihel menší boudu nebo cestu z kamínků. Mimoto jsme každý den
pobývali s místními, po večerech hráli s dětmi fotbal a jeden celý den strávili v místních rodinách. 
Jak se to projevilo na tvé španělštině? Sneslo by to srovnání s jazykovým kurzem? 
Pro mě to bylo úžasný. Většina skupiny byla přímo ze Španělska, takže se mluvilo španělsky pořád. Kvůli španělsky nemluvícím
mezinárodním dobrovolníkům se to muselo korigovat, ta příležitost tady ale každopádně byla a já ji s nadšením využíval a dost
jsem se rozmluvil. Když jedete na workcamp do zahraničí, často si platíte jen dopravu, ale i ta se občas proplácí, a relativně
nízký účastnický poplatek. Finančně je to zcela jiná liga než běžný jazykový kurz. 
Kam všude se dá jako dobrovolník podívat? 
V databázi workcampů dobrovolnické organizace INEX SDA jsou nyní dostupné desítky workcampů konající se v Evropě, Asii,
Africe či Americe. Nyní je nejvyšší čas podat si přihlášku, takže pokud má někdo z vašich čtenářů zájem, doporučuji s ní
neotálet. 
Foto: Webové stránky INEX, SDA 
Mohlo by vás zajímat: 
Adéla Vágnerová: Na Erasmu v Anglii jsem cítila, že jsem srdcem doma 
Tereza Riou du Cosquer: Francouzštinu jsem si nevybrala, ona si vybrala mě 
Ilinitchi: Češi si ze sebe umí udělat legraci dobrovolnictví dobrovolník jazyky mexiko Španělsko želvy 
Sdílet Sdílet Sdílet 
Jak anonymně přispívat do diskuze? 
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mluvčí 
Po počasí pokračujeme dalšími zprávami. Vítejte.

mluvčí 
U nich. Ukrajina dnes vypraví další evakuační.

mluvčí 
Vlaky. Obyvatelé ostřelovat jih měst odvezou do západní části země. Tyto spoje jsou naplánované z Kyjeva Charkova Dněpr a
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dalších tří měst, včetně jeho ukrajinské Oděsy. Řada jejích obyvatel nebo lidí z nedalekého Mikolaj se dlouho zdráhala odjet.
Některé ženy s dětmi opouští může až teď, když jsou bombardovaná místa v jejich sousedství. Nastínil.

mluvčí 
Žádnou nálety byly už v místě, kde jsme ženy sousední vesnice ve italské oblasti byla po bombardování vážně poškozená. Náš
dům byl na okraji města. Šrapnel byla smůlu přímo zasáhnout.

mluvčí 
V Česku už dostalo speciální víza přes 212 000 uprchlíků z Ukrajiny. Včera jich ministerstvo vnitra udělilo zhruba 7200. Od
tohoto týdne mohou lidé prchající před válkou pracovat tuzemsku bez pracovního povolení. Mohou taky žádat o humanitární
dávku 5 000 Kč. Uprchlíci po registraci získají dočasnou ochranu. Díky ní mohou být v Česku až rok. Umožním přístup ke
vzdělání nebo veřejnému zdravotnímu pojištění.

Maximální příspěvek státu pro lidi, kteří ubytují Ukrajince, by mohl být podle Mariana Jurečky až 12 000 Kč měsíčně. Doteď
přitom ministři mluvili nanejvýš o devíti tisících. Pronajímatelé by měli dostávat za jednoho ubytovaného občana Ukrajiny 3 000
Kč. Vláda tím chce motivovat majitele, aby volné byty domy poskytli těm, kteří prchají před válkou. Kabinet o konkrétních
částkách rozhodne ve středu.

mluvčí 
Já jsem představit ještě ve středu na vládě, například můžeme rozhodl o tom, že by na strom mohl být třeba například 12 000
Kč.

mluvčí 
Část českých.

mluvčí 
Vojáků, kteří mají kvůli válce na Ukrajině posílit východní křídlo NATO na Slovensku, by do země mohla odjet už na konci
března nebo v průběhu dubna v interview ČT24 to řekl ministryně obrany Jana Černochová. Příslušný návrh podle ní bude
sněmovna definitivně schvalovat ve čtvrtek. Zástupci opozičních hnutí ANO SPD už dříve uvedli, že ho podpoří na Slovensku v
rámci jednotek NATO mohlo působit až 650 českých vojáků. Zůstat by tam mohli až do poloviny příštího. Jsem.

mluvčí 
Se s panem náčelníkem generálního štábu bavila o tom, že by vlastně teďka někdy v měsíci dubnu možná koncem března. Už
ale měli některý někteří naši lobbisté najíždět, aby vlastně pomalu přebírali velení, aby se ta battle Group začala konstituovat
tak, aby prostě v ideálním stavu byla, řekněme, od léta plně plně vlastně funkční.

mluvčí 
A nyní už nabízíme slibovaný sestřih rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Spolu s kolegyněmi z
ukrajinské francouzské televize ho vedl náš zvláštní zpravodaj v Kyjevě Michal Kubal.

mluvčí 
Vždy Blinka je-li ho každý den nám přináší strašné.

mluvčí 
Obrázky z celé Ukrajiny. Tlačí vás tu garnituru, abyste přistoupil na kompromis, anebo naopak ještě jste v tom tvrdší a snaží se
pokračovat.

mluvčí 
V Harding žiju tu kontinuitu Fajt.

mluvčí 
Skladný svézt.

mluvčí 
Do je těžké na to odpověděl velice těžké. Některým věcem máme rozdílný vztah, mám na mysli mě a toho prezidenta, který proti
nám zahájil válku kupříkladu v 7 ráno jsem mluvil s naším hlavním velitelem. Každý den mluvím s naším hlavním a nejvyšším
velitelem a probíráme ztráty, kolik lidí zahynulo, kolik dětí zahynulo, kolik lidí zůstalo pod závaly a jaké ztráty jsou potvrzené, o
kterých ještě nevíme. Rozbor k tomu, abychom udělali závěry jako podklad pro kompromisy, tak já se vždycky snažím postavit
na místo těch lidí, kteří kupříkladu i sedí někde ve sklepě v Mariupolu, děti pak, a proto chci vědět podrobně, ale mně bylo
stejně bolestivě jako těm lidem, i když to není možné, protože když do tebe nestřílí, jak to neboť vůz, ale myslím si, že bych chtěl
být v jejich kůži, když činí to nebo ono rozhodnutí ne míst lidé jsou stejní, jsou to Ukrajinci, ale ti v Mariupolu necítím to všechno,
co cítí lidé v Kyjevě nebo lidé velmi velmi. Tam se žije v současné době někým jiným žádného řeč jsme všichni sjednocení jsme
1 země, ale tam ti lidé ve sklepě Mariu volby dnes bez jídla bez pití za to nemohou ani Kyjeva domů ani Lvova ne, ale oni jsou
známy a jsme tady muž. Ano, střílí jsem prózu ztráty, ale sedíme tady dneska jsme něco pojedli, kdežto lidé ze lvovi a úplně ano
samozřejmě i tam se stříleli, bombardovalo, ale mohou jít třeba na procházku po útoku TV, a proto se na situaci díváme
trošičku jinak Balázs na situaci totiž na kompromis dále ti, co jsou v marihuanu, tak oni už teď nejsou nebo něco takového
řádění. Lidé z Kyjeva mají zde 6 vyváženější přísadu, tak zaplaťpánbůh někde daleko na západě tam tam není ta hrůza, co je v
Mariupolu se a doufáme, že nikdy nebude zdarma. Lidé tam jsou radikálnější v normálním význam tohoto slova, protože
neumírají nikdo neumírá vedle tebe tvoje děti neumírají vedle Best, takže já, abych došel k těm nebo o něm závěrům než
domyslet tak rád násilí v Mariupolu buď v Kyjevě nebo velmi úvěry muslim myslet komplexně ne jak Mayů podiv kýve Bořivoje a
musel typu rozumí se Juhar.

mluvčí 
Víc nakonec vy budete jeden z těch nejdůležitějších, kdo bude muset říct, jaká je červená linie, kde už ta červená čára jako
nekonečná.
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mluvčí 
Dužinou vody, no Go on ji.

mluvčí 
Dana nemožnost pro nás není možné ztratit suverenitu, když už zahynuly tisíce lidí. Kupříkladu jsme slyšeli signály, kdy Rusko
řekl kdysi na východě na jihu naše vojska došla tam zase bude, kde sám však zde nachází, zda bude nás teď bouřil se snad
snažení nory důchody zdobil pro nás byl rád tam ztráta lidí a ztráta suverenity a ztrát dle mostku, centra Rudy ji ztráta
suverenity. Já.

mluvčí 
Volím, pane prezidente, Rusko používá různé druhy zbraní, jak konvenční, tak i další. Můžete se k tomu vyjádřit?

mluvčí 
Ve svůj vliv.

mluvčí 
Z Baťova znám rezultát. Butcher nastal problém, vidíme výsledky vidíme, že město volno Vacha přestalo existovat mě z toho 7
také některá naše města téměř přestala existovat skutečně používali rakety s plochou dráhou letu naše používali nebo
vystřelovali z různých území z Ruska Běloruska rakev v Bělorusku to přiznalo. Lukašenko dokonce oficiálně prohlásil ano,
vystřelili jsme několik raket, které pořád to vidíme, ale nepamatuji si veškeré podrobnosti, kterou zbraň používali, kde, protože
se to děje každý den každý den používají zakázané zbraně. Konvence tyto zbraně rakety zakazují. Dále to je vztah k zajatcům.
To, co jsme viděli, nemůžeme našim lidem ukázat jakoby nestačilo, že ti kluci jsou mrtví. Nemůžeme vám ukázat, jak to udělali.
Tady se už nemůže mluvit o žádných konvencích o jejich dodržování. Mluvíme tu o absolventech ruských vojenských učilišť,
příslušnících žoldáků, tzv. Wagnerův cícha a oči Chen cích táhnou na Ukrajinu ze všech směrů ze Sýrie a z mnoha dalších zemí
tomu právo tam neexistuje jen velice mnoho nepříjemných věcí, které nemají s právem vůbec nic společného.

mluvčí 
Dost nepříjemné dětí nebo vězni vzbudil tím opravila mluvím.

mluvčí 
Třeba odstranit.

mluvčí 
Tak a teď otázka za nás všechny. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mohl něco vzkázat Ukrajincům, kteří protestují v ulicích
na náměstích ukrajinských měst proti ruským vojákům?

mluvčí 
Do desítky blízko už to vojska. Závod.

mluvčí 
Že je možnou vaznice, značí víš, co se čtvrtí engine in zbrojovce zakončovat teď Putin.

mluvčí 
Se stále nechystá ukončit tuto válku. Tato válka je přitom jen mezistupněm k tomu, aby šel dál do Evropy. Chce okupovat
pobaltské země, které dříve byly součástí Sovětského svazu a země, kde dříve byla rozmístěna sovětská vojska jí to přece říkal
i panu Šulcovi na vaši hranicích se mohou objevit ruští vojáci v lidech, takže přesně víme, že by to byla třetí světová válka. Já
jsem řekl, že kdyby došlo k nezdaru vašich jednání, tak není náhodou, že on dává takové požadavky, které jsou pro Ukrajinu
nepřijatelné, je to prostě léčka. On to dělá všechno pro to, aby mohl říct, to oni si nepřáli mír 1000 to bude říkat s použitím
všech svých zdrojů. Pokud přivede veškerá svoje vojska na hranice evropských zemí, to bude třetí světová.

mluvčí 
Bude recese byla.

mluvčí 
A co byste řekl Ukrajincům, co byste jim vzkázal?

mluvčí 
Bacha to vše ho holčičce vzkázal ty vařili v Točné Jakarty k zemi.

mluvčí 
Možná někdo neví, co by měl dělat ostatní třeba ví, mám ho na mysli moc. Myslím si, že se situace změní. Nejdříve se situace
změní pro naše vojáky a oni budou mít radost. Potom se ta situace změní i pro civilisty a oni taky budou mít radost. Chci jim
popřát, aby za okny zas viděli svoje děti vnuky budoucnost naší země.

mluvčí 
Si oba, čili díky Johnu divadla značně pobočce mají buď naše držela.

mluvčí 
Vrchnímu, protože jak ji mít víc místa kutil, který víc.

mluvčí 
Kdyby se cena za 10 minut měl setkat s panem lidi, co byste mu řekl?

mluvčí 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 54 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


O no odtud nebo nějaký zákon.

mluvčí 
Nebudu vyhlašovat žádné proslovy, bude to docela konkrétní rozhovor bych vyloučil, jaká rizika do budoucna našemu státu
hrozil se a budu hovořit, ovšem s čím jsem nespokojen s ní o tom, co je pro nás hrozba ze strany Ruska namazat, pokud budu
mít možnost a Rusko bude mít přání, tak rozebereme všechny otázky získat, zda je všechny vyřešíme to ne, ale určitou část
bychom mohli vyřešit zastavit válku. Když ale zničí nás, určitě zničí i sebe. Já nechci, abychom byli zapsaní do dějin jako národ,
který už není jako který přestal existovat. Já si pro ukrajinský lid nepřeju takové hrdinství, ale Rusové, když budou zničeni, tak
tam nezbyde ani.

mluvčí 
Hrdinství do dnešní unikne vidí turismu nezaložit.

mluvčí 
Důchodci.

mluvčí 
Mise prezident se kdysi by.

mluvčí 
Pane prezidente, toto je největší uprchlická krize v Evropě od druhé světové války 10 000 000 lidí opustilo své domovy a 3,5
milionu odešlo do ciziny. Co byste vzkázal lidem, kteří jsou v cizině a taky národům a zemím, které je přijaly tu.

mluvčí 
Tu People and country But Today i.

mluvčí 
Tím je ti jo, dne.

mluvčí 
Pouze jednu, abychom bránili sebe samotné, abychom bránili svou současnost ani budoucnost. Každý z nás by měl být kraj
jsem Royce, aby se každý cítil do naší situace, že my teď můžeme ztratit úplně všechny míčů. Bylo by dobré, kdyby se
Evropané do toho vcítili, není třeba trpět za nás už ale cítit ce a pochopit to každý člověk, ať už dělá cokoliv, protože lidé jsou
lidé, myslí především na sebe na svůj život můj tak ať udělají něco pro sebe a ať se stanout Ukrajinci.

mluvčí 
Šli zrovna dnes se bude svou určitě stane Ukrajinci.

mluvčí 
Připomínám.

mluvčí 
Pro diváky zpravodajské čtyřiadvacítky, že kompletní přepis tohoto rozhovoru najdou na webu právě zpravodajské
čtyřiadvacítky a detaily tohoto interview teď rozebereme synem Ludvíkem výzkumným pracovníkem pražského centra pro
výzkum míru. Odborným asistentem institutu politologických studií katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  ještě jednou hezký den.

mluvčí 
Týden.

mluvčí 
Předpokládám, že jste ten rozhovor včera slyšel celý, co je ta odpověď, která je ta odpověď, která vás nejvíc zaujala, která nám
možná nejvíc odhalila další plány záměry ukrajinského prezidenta, o kterých jsme možná doteď nevěděli?

mluvčí 
Já se přiznám, že jsem neslyšel.

mluvčí 
Brát tak alespoň teď jste předpokládám, slyšel část toho rozhovoru tak, která jeho odpověď vás nejvíc zaujala.

mluvčí 
Prezidentu Zelenskému vidět, jak obrovským způsobem vyrostl s tou výzvou, které čelí, jak dokáže přirozeně komunikovat, jak
dokáže zprávu, kterou chce předat tomu svému publiku přirozeně a velmi zřetelně říct je vidět, že zároveň manévruje ve velmi
těžké situaci, kdy evidentně chápe, že výsledkem toho konfliktu nebo ukončení toho konfliktu musí být nějakým a formou
nějaké politické dohody a s Ruskem, ale zároveň potřebuje mobilizovat ukrajinské obyvatelstvo potřebuje mobilizovat
společenství, aby Ukrajině poskytovali co největší pomoc a on je v tom v té situaci velmi ještě. Potřebuje najednou zároveň říct
zároveň co nejvíce ukázat na dětství ukrajinských sil a z toho prezentovat clo toho, co dělá Ruská federace, ale zároveň nesmí
nesmí přehnat, aby potom ten místo tu mírovou smlouvu, kterou nějaké fázi nepochybně bude Ukrajina Rusko muset zavřít tak
aby, aby mohlo doma Ukrajinců, tak říkajíc prodat, aby, aby domácím zápasu a přijal, aby neočekávalo něco, co se přece
jenom nemůže Ukrajině, tak úplně podařit nějaké totální vítězství, ve které budou ukrajinské síly pochodovat Moskvu.

mluvčí 
Před chvílí jsme slyšeli, že také řekl to, že válka s Ukrajinou je mezistupněm, že tím to nekončí, že Vladimir Putin nechce
okupovat pobaltské země země, kde dříve byla rozmístěna sovětská vojska, jak toto máme číst, nebo jak to čtete, vy to jsou
slova, která míří na západ, aby vytvořila ještě větší tlak na západ, aby západ ještě víc pomáhal Ukrajině, anebo je to reálná
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hrozba?

mluvčí 
Nepochybně to jsou s největší pravděpodobností nepochybně jsou slova, která prezident Zelenský, s kterými plzeňský míří na
západ, kterými se snaží získat další nebo podpořit tu existující pomoc mobilizovat západní veřejné mínění, aby lépe cítil to, co
Ukrajina prožívá, uvědomil si, že i západ není imunní vůči hrozbám klasické vojenské invaze. Na druhou stranu není tahle ta
rozhodně na pořadu dne Rusko ve vztahu k Ukrajině je tím silnějším hráčem a ještě vidíme, že vzhledem k taktickým chybám,
které se ruská armáda opouští politický říkáte, že se dopustil ruské vedení, tak ani vůči Ukrajině se mu nedaří prosadit silou to,
co chce a vůči NATO už vůbec nemá Rusko a nejmenší šanci svoje požadavky prosazovat silou a i té předválečné konfiguraci II
byla říkají netknutá, tak bych neměla dlouhodobě šanci vojensky dorazit, řekněme, na území NATO nějakým způsobem
úspěšně zaútočit s výjimkou těch pobaltských států, které jsou jasného důvodu geografie se podíváme na mapu, tak tak těžko
bránit silné zdi nebránit, ale ze strany NATO, a ale samozřejmě na to případně bylo schopno a ty pobaltské státy následně
osvobodit, jakkoliv by samozřejmě hrozné, kdyby se přesně prohnala válka, tak tak ta ekonomická síla NATO vojenská síla
NATO je tak velká, že možnost úspěšné ruské invaze můžeme zcela vyloučit. Jak.

mluvčí 
To myslíte, že NATO by nebylo schopno chránit pobaltské státy, aby tam válka začla?

mluvčí 
No, je to jednoduché, se podíváme na mapu, tak pobaltské státy mají velkou hranici s Ruskem a zároveň jsou takovým
výběžkem na to. Ten výběžek je se zbytkem NATO spojený, pouze Ústím území mezi Kaliningradskou ex kladou a Běloruskem
kolem města z války, jestli to tzv. souhláska mezera se mezi odborníky na diváky uvede v podstatě jediná silnice železnice a ze
strategického hlediska není pro nás to možné umístit do dost dobře možné umístit v Pobaltí tolik sil, aby zastavili případnou
ruskou invazi v případě, že by Rusko dalo impulsu do pořádku svoji armádu, protože prostě s Estonskem a Petrohradu je
nějakých 9 150 km a růstu máte západní části samozřejmě řadu sil a NATO nemůže všechny svoje síly rozmístit v Pobaltí, i by
to nedávalo ze strategického hlediska smysl, protože tam byly zranitelné v nějakém útoku, no a zároveň by to Vozka
nepochybně vyvolávalo paranoiu, je to příprava na invazi na mozku, což což nechceme je to nějakým způsobem ekvivalent
toho, co se dělo za studené války, taky západ samozřejmě politicky deklaroval a byl připraven bránit území NATO, ale zároveň
vzhledem k tomu, že jaksi velká část si na to je ze Spojených států a v případě kontingent potřeba dostat do Evropy, tak v
případě konfliktu na to vždycky počítalo s tím, že část území ztratí a po tom ho osvobodí.

mluvčí 
Samozřejmě všichni doufáme, že konflikt se dál nerozšíří. Prozatím díky, pane Ludvíku.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Ministerstvo financí odpoledne zveřejní.

mluvčí 
Výsledek kontrol marží na pohonných hmotách.

mluvčí 
Provozovatelé čerpacích stanic měly rezortu hlásit ceny kvůli skokovému.

mluvčí 
Zdražení benzínu nafty. Ceny stouply v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ministerstvo chce ale ověřit, jestli bylo zdražení
přiměřené situaci. A navíc se ptám Kateřiny Trnkové. Kateřino, dobrý den. Jaký výsledek kontrol předpokládá ministr Zbyněk
Stanjura?

mluvčí 
Pěkné dopoledne. Ministr nechtěl být prozatím nějaký konkrétnější v těch svých odhadech ve vysílání České televize, ale řekl,
že by bylo možná příliš jednoduché určit jednoduše nějakého viníka. Jeho slovy ukázat prstem na čerpací stanice a říct, že
zkrátka ony za všechno můžou dodal, že kdyby jsi měl přece jenom tipnout, tak nepředpokládá, že té kontroly ukáží na to, že
asi na čerpacích stanicích cena maržemi dělo něco mimořádného a snad třeba i masově také dodal, že ojedinělé nějaká menší
pochybení lokální asi zjištěna budova, to by mělo být tak zkrátka víceméně všechno podle něj čerpací stanice měly hlásit
ministerstvu financí ceny marže zpětně za období od 15. února do 17. března do pátku to podle ministra Zbyňka Stanjury
udělalo přes 90 % čerpacích stanic v prvních dnech, potažmo týdnech týdnu dvou ruské invaze na Ukrajinu rozpoutání války
teď ne skutečně rapidně vzrostly litr nafty se nejdráž tankovali za víc než 52 Kč, potom začaly ceny postupně klesat, i když teď
v posledních dnech se ten pokles opět mírně zpomalil litr benzínu Natural 95 aktuálně tankuje za necelých 44 Kč litr nafty za
necelých 46 Kč. Vláda se rozhodla pro zmírnění těch výkyvů cen na ke kterým dalším krokům jako třeba zrušení silniční daně
pro auta do 12 tun a také zrušení povinného přimíchávání biosložky tento konkrétní návrh ještě nebyl fakticky podán. Je to v
kompetenci ministerstva životního prostředí. Ministr Zbyněk Stanjura Stanjura předpokládá, že NATO projednání vládou dojde
do konce března a poté bude ten návrh odeslán do Poslanecké sněmovny.

mluvčí 
Laboratoře v Česku včera odhalily.

mluvčí 
10 423 nových případů covidu 19 400 méně než před týdnem. Počet lidí, kteří se s covidem léčí v nemocnicích v pondělí znovu
vystoupal na 2000, a to přesně 2 roky od okamžiku, kdy v Česku zemřel v souvislosti s koronavirem první pacient. Víc doplní
Petr Husa přednosta kliniky infekčních chorob. Nemocnice Brno, dobrý den.

mluvčí 
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Dobrý den.

mluvčí 
Jaká je aktuální situace u vás na klinice, kolik lidí s covidem máte hospitalizovaných?

mluvčí 
Tak ta situace už nějakých 6 týdnů zásadně neměnit ten počet je pořád stejný, pohybuje se v nemocnici kolem nějakých 65-80
pacientů na standardních oddělení k kolem 15 21 jednotkách intenzivní péče. Zatím drtivá většina těch pacientů je u nás na
klinice infekčních chorob a už máme jenom do takové vináren, který je tedy na rehabilitaci.

mluvčí 
Dá.

mluvčí 
Se zobecnit, jak vážný průběh nejčastěji mají o jaké pacienty se zpravidla jedná?

mluvčí 
Jedná se zpravidla starší pacienty v této vlně epidemie dosti často jsou třeba ve věku nad 70 80 let a řada doprovodných
chorob velmi často i důvodem hospitalizace přímo není nějaká těžká proběhla průběh covidu 19, ale jsou to tak právě ty interní
komorbidity, které vedou k tomu, že ti pacienti musí být v nemocnici, protože se samozřejmě infikováni covidem 19, tak o tom
jsou izolováni v těch speciálních covidových stanici.

mluvčí 
Jak vypadá jejich léčba, jsem to říkala na začátku Česko Česko, kde už 2 roky, tak jak moc to posunul?

mluvčí 
Tam nejsou žádné takové zázračné vynálezy, které ve své staly, proběhlo, jak dvou let stále používáme především remdesiviru
v té první fázi té choroby, kdy teda předpokládáme přítomnost množení toho úvěru, jeho možné podávat i současnosti v
podstatě profylakticky pacientů, kteří jsou ohroženi těžším průběhem toho covidu ještě nemají covidovou pneumonii tak, že to
je jedna ze změn, ale pořád v podstatě za stejným lékem a v okamžiku, když už převládá ta přehnaná imunitní reakce, tak zase
používají léky, které dluhy to jsou především kortikoidy, jak dexametazon, tak třeba Prednison nebo mezi první izolovaná,
pokud potřebujou kyslík, tak samozřejmě dostávají kyslík různými formami. Já aplikační my, ale v současnosti ta absolutní
spotřeba kyslíku není tak velká jako třeba zbyla infekce v rámci varianty Delta.

mluvčí 
První pacient s covidem 19 zemřel právě před dvěma lety.

mluvčí 
Kdybychom si měli.

mluvčí 
Zavzpomínat, jak náročné byly ty první dny týdny epidemii zvládat vašeho pohledu?

mluvčí 
Tak bylo velmi náročné, protože nebylo připraveno takřka nic. Já samozřejmě jsem členem třeba výboru společnosti infekčního
lékařství mnoho mnoho let stále svého mluvilo o tom, jak se budou všichni připravovat na pandemii chřipky, která nutně musí
přijít, protože ve všech ubylo nějaké statistické období, začala jsem vždycky, když se objevila Ebola nebo Zika nebo nějaký jiný
ty těžké hemoragické horečky, tak se začalo hovořit o tom, že je potřeba budovat systém lůžek pro tyto vysoce nakažlivé
choroby většinou zůstalo vždycky jenom na slovech a najednou to tady objevila, poznalo se to vyřešit všechno velice rychle
rád. To trvalo nějakou dobu než tady takový let staré typy zastali běžnou součástí té naši praxe samozřejmě vytvářeli za úplně
nové kolektivy zdravotníků se stará lékařů a museli se vyčleňovat nové prostory pro izolaci a léčbu těchto pacientů a začali lidé
opět hodně umírat. Ty pořád i v současnosti v téhle vlně samozřejmě zejména díky tomu, že se jedná o pacienty starat. Lektoři
mají závažné choroby, tak prakticky není déle, kdyby v nemocnici nějaký pacient s covidem 19 neumřel, měli jsme třeba den,
kdy je úřady na nás 4, takže to je věc, kterou se nedá vykonalo ta, která prostě ty zdravotníky vždycky psychicky velice
vyčerpává.

mluvčí 
Takže říkáte, že zdravotnictví nebylo na případné epidemie pandemie dostatečně připravené.

mluvčí 
Co hlavního se tedy ty 2 roky v nemocnicích změnilo, čeho si zdravotnictví vzdalo, má vzít ponaučení?

mluvčí 
Tak já si myslím, že se to dalo opravdu hodně, protože teďka, když se objeví třeba ty nové vlny, tak je to otázkou několika málo
dnů, možná někdy hodinu, otevři tu novou covidovou stanici vybavit personálem a už máme prostě to know how, jak senát tyto
pacienty stará ta, jak ty lidské zdroje mobilizovat, to je jasné, že celá řada těch věcí, které jsme vyzkoušeli a naostro v rámci
covidu se nám bude hodit třeba při té je imigrační vlně, protože ta analogie vlastně vzniká třeba testovacích center nebo
očkovacích center, tak to jsou věci, které jsou obecně použitelná, které se prostě museli společně asi, jak bych to tak řekl s
nadsázkou boje má, nedalo se to dopředu nějakým způsobem způsobem předvídat. Já to vždycky připodobnil tomu, že když
jsou povodně a všichni máme vodu o kolena, tak se budujou po Riu najednou zjistíme, že za 10 za 15 let po povodních toho
není mnoho vybudováno, tak si myslím, že v tomto případě toho zdravotnictví přece jenom máme obrovskou zkušenost, je
velká šance, že by se ty další ven by měli zvládat, ale myslím si, že určitě přijdou.

mluvčí 
Pane profesore, děkuji za vaše odpovědi na shledanou.
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mluvčí 
Já také děkuji na shledanou..
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Mistr basu si připsal osmý křížek. Co dnes dělají děti slavného táty Karla Vágnera? URL
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Hudební skladatel, textař a muzikant Karel Vágner slaví právě dnes významné jubileum. Bude mu totiž krásných 80 let. Srdečně
gratulujeme! Co dnes dělají jeho děti? Šly v otcových stopách, nebo následovaly své vlastní sny a touhy?

Foto: Profimedia

Narodil se 22. března 1942 v Praze. Dětství strávil v pražských Kbelích. Vyučil se nástrojářem a dostal pracovní místo v
Čakovicích. V mládí se věnoval hlavně atletice a fotbalu. Utrpěl však pracovní úraz, po kterém ukončil svou sportovní kariéru.
Na vojně začal hrát na kontrabas, což ho přivedlo k hudbě. Po návratu z vojenské služby vstoupil na Pražskou konzervatoř a
hru na kontrabas studoval profesionálně. Hrál v několika skupinách jako Greenhorns, Hroši Jana Spáleného, posléze v
orchestru Karla Duby.

Jako hudebníka má asi většina populace Vágnera zafixovaného díky spolupráci s Evou Pilarovou či Hanou Zagorovou, se
kterou nazpíval legendární píseň

„Hej mistře basu“ . Zároveň se mu dařilo jako autorovi. Píseň

„Holky z naší školky“ , která vznikla ve spolupráci se Stanislavem Hložkem, se stala nejprodávanějším singlem v
československé historii. A to téměř s milionem a půl prodaných nosičů.

Karel Vágner se rozhodně nenudil ani v osobním životě. Má celkem šest dětí se třemi ženami. Nejstarší se jmenuje rovněž

Karel . Je podnikatelem a manželem známé české modelky Simony Krainové.

Druhý nejstarší

Jakub

původně studoval stejně jako jeho otec hru na kontrabas, avšak místo profesionálního hudebníka se rozhodl pro dráhu
sportovního rybáře a rozhodně udělal dobře. Úspěchy slaví po celém světě. Nedávno také do světa vypustil radostnou novinu,
že se svou partnerkou, rovněž sportovní rybářkou, čeká rodinu.

Nejmladší z Vágnerových synů se jmenuje

Josef

a odmala šel v jeho šlépějích. Věnuje se muzice a vystupuje v muzikálech. Dnes Josef úspěšně ztvárňuje mnoho rolí v
muzikálech, jakými jsou Muž se železnou maskou, Angelika, Tři mušketýři, Dracula, Bídníci, Kleopatra, Mata Hari či Mýdlový
princ. A vystupuje v předních muzikálových divadlech Broadway, Hybernia, Kalich, Karlín a Semafor. Má dvě děti s manželkou
Marlene, která má německý původ.

Potatila se i první z Vágnerových dcer, která dostala jméno

Tereza . Studovala na The English College in Prague – anglickém gymnáziu. Ve školním roce 2008 byla přijata na uměleckou
akademii v Texasu ve Spojených státech, kde studovala zpěv, tanec, herectví, hru na klavír a skladbu. V červnu 2014
absolvovala se samými jedničkami bakalářský obor Marketingová komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Již jako desetiletá vystupovala v českém muzikálu Bídníci a v tomto odvětví i zůstala

Ani dvě nejmladší jablíčka nepadla daleko od stromu.

Barbora

Vágnerová studovala čtyři roky na Taneční konzervatoři. Odmaturovala na hudebně-dramatickém oboru Pražské konzervatoře
a nyní studuje činoherní herectví na Akademii múzických umění v Praze. Je členkou kočovné divadelní družiny Ductus
Deferens.

Anna

Vágnerová je profesionální baletkou a tanečnicí. Její domovskou scénou je Slovenské národní divadlo v Bratislavě.

Zdroje: Profimedia,

Karel Vágner - životopis ,

ČSFD - Karel Vágner zajímavosti ,

Jakub Vágner , Josef Vágner - oficiální stránky, Instagram dětí Karla Vágnera
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mluvčí 
Tak tolik František Mičánek, děkan prestižní vojenské školy NATO Defence College v Římě. Já vám děkuji za rozhovor za vaše
analýzy. Díky, na slyšenou.

mluvčí 
Mějte se, na shledanou.

mluvčí 
A ještě se omlouvám za zhoršenou kvalitu telefonického spojení.

mluvčí 
Válka na Ukrajině speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus.

mluvčí 
A teď už k avizovanému rozhovoru důležitou součástí obrany těžce zkoušeného jeho ukrajinského přístavního města mariupol
se v těchto dnes stal dnech stal dříve prapor nyní už ovšem pluk s názvem AZOS. Původně dobrovolnická bojová jednotka je
dnes součástí národní gardy a je tedy podřízena ukrajinskému ministerstvu vnitra. Nejbojovnější jsou považováni za dobře
vycvičené mají už zkušenosti z bojů proti separatistům Donbasu. Před osmy lety spolkem a sov je ale spojena také kontroverze,
protože jej vytvořili nacionalisté pravicoví radikálové pluku a sov proslulém v pozitivním negativním smyslu teď budeme mluvit s
komentátorem Českého rozhlasu a odborníkem na postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Dobrý den.

mluvčí 
Libore, dobré poledne tobě to mají všem našim posluchačům.

mluvčí 
Tak Libore, jak a kdy ten původní prapor vznikl, proč kolem něj bylo už tenkrát tolik rozporů? On.

mluvčí 
Vznikl v sousedním Jordánsku, což je také přístav nás horské moři a vznikal péčí tehdejšího pravého sektoru, tedy
ultrapravicové politické organizace, zpočátku tvořily fotbaloví rowdies a prostě výtržníci a lumpové, ale byly to zkrátka dobře
tvrdí chlapci, jejíž tvrdost chce dnes hodí tenkrát samozřejmě kontroverzi budil také, oni tomu říkali stylizované Rooney, ale
poněkud to připomínalo výložky SS, takže to byly hlavní zdroje podezření a dnes je právě pluk Hazlov vděčným terčem pro
ruskou propagandu.

mluvčí 
Právě ruská propaganda existenci pluku AZOS vlastně zdůvodňuje celou tu invazi na Ukrajinu. Platí pořád, že tuhle jednotku
tvoří extremisté, kteří se pak vlastně naznačil netají obdivem k nacismu, respektive jak moc pluk a sov liší od toho původního
praporu a sov?

mluvčí 
Já bych řekl, že se liší docela významně ty jsi Tomáši, tady ledacos předbíhal, když si říkal, že dříve dobrovolnická organizace
dnes je prostě podřízena ministerstvu vnitra, takže už tam musí vládnout přece jenom nějaké jiné pořádky, ale hlavně bych řekl,
že současné době jsou to opravdu zkušení bojovníci a toho je v tom Mariupolu nešťastném, který už opravdu lze přirovnat k
válečnému Stalingradu, toho je nejvíc zapotřebí. No.

mluvčí 
Ale můžeme si to ještě víc rozvést, jak příslušníci jednotky funguji. Dnes na tom asi nejkrvavějším v ukrajinském bojiště.

mluvčí 
Do fungují samozřejmě jako každá jiná regulérní jednotka a její výhodou jsou jenom ty, dejme tomu, už osmileté zkušenosti, jak
už jsem o tom mluvil, jak to funguje přesně, to si neumím dost dobře představit, patrně by to nedokázal ani kolegové, kteří jsou
přímo na Ukrajině. Jsou to zkrátka vojáci začlenění, do jaké až do jakési širší struktury podléhají nějakému vyššímu velení, ale
určitě se může docela dobře stát, že i tam se projeví, dejme tomu, dejme tomu, projevy jisté nekázně.

mluvčí 
A dá se říct, že právě pluk Hazlov je jedním z nejvýraznějších příkladů, abych tak řekl ukrajinského válečného vlastenectví.

mluvčí 
Já bych řekl, že ano Tomáši, byť tedy ty výhrady trvají a asi představitelé ultrapravice by nebyly můj šálek kávy, ale jak se říká,
když je nouze nejvyšší pomoc boží nejbližší v tomhle tom případě pomoct klukům z aha jak je vlastně tahle jednotka v současné
době přijímána hodnocená samotnými Ukrajinci?

Já si myslím, že to bude podobné jako jako tady nebo jinde ve světě, ale řekl, že v tuhle chvíli ti prostí Ukrajinci, například ti
občané Mariupolu, kteří se ne dostanou třeba vůbec tam takhle, tak musí být rádi, že tam prostě takováto, dejme tomu, mírně
drsná jednotka funguje.

mluvčí 
Tak tolik komentátor Českého rozhlasu odborník na postsovětský prostor Libor Dvořák. Libore, děkuji, na slyšenou. Na
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slyšenou.

Ukrajinský prezident lomy di Mira Zelenskyj má za sebou další důležité vystoupení na světové scéně. Ve video projevu k
italskému parlamentu žádal o další sankce vůči Rusku. Řekl také, že by jednání s Moskvou uvítal jako prostředníka papeže.
Itálie se připojila k sankcím, které už na Rusko uvalila Evropská unie v otázce dalších tvrdších ekonomických postihů Ruska,
jako je například zákaz dovozu ruské ropy zemního plynu. Je však její vláda zdrženlivější. Ve spojení jsme s politologem
Martinem Mejstříkem z katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Jakou odezvu tedy projev Volodymyra Zelenského v italském parlamentu měl?

mluvčí 
Tak on vlastně vystoupil v italském parlamentu po sérii s vystoupením jiných parlamentech jiných parlamentech, ale ať to bylo v
Evropě nebo Izraeli, takže jak jaksi ta atmosféra v tom samotném parlamentu byla velmi podobná, teď jeho projev byl opět velmi
vlastně apely Čína, to už je, že oni nebojují vlastně za tu Evropu za demokracii a apeloval vlastně na to, aby Itálie co nejvíce
bude moci, bude si pomohla, ale to vlastně už u vypovídá, ale o tomto Itálii například jeho v té se v sérii těch jeho těch jeho
vystoupení nebyla ještě úplně prvními, tak to také vlastně vypovídá o jakémsi o svém vztahu mezi Ukrajinou a vitální, ale až.

mluvčí 
Do kdy se řekl, že takových projevů už měl Volodymyr Zelenskyj několik, tak on zase v každém tom projevu, ať už před
Bundestagem nebo nesete nebo před americkými zákonodárci vždycky apeloval na nějaká specifika té dané země, aby je ještě
více jaksi mohl podniknout, abych tak řekl lidově nějaké akci, a dokonce i se mi zdá, že působil tak trošku jako svědomí těchto
zákonodárců hlav bylo něco platné podobného patrné i v případě toho projevu Italy něco specifického.

mluvčí 
Tak hlavně apeloval na to, aby skutečně italští politici jaksi podpořili podpořili tady nejenom činy, ale i nejenom slovy, ale i činy
a zejména u explicitně vlastně o dodávkách vrátí, což třeba téma, které momentálně vlastně v tom italské politické prostředí a
vlastní italskou společností rezonuje poměrně hodně, protože to tu společnost rozděluje něco, co třeba z České republiky
vůbec neznáme.

mluvčí 
No právě to bylo vidět i během toho projevu, protože už před ním z loňského a v italském parlamentu oznámila dvacítka
poslanců, že opustí sál na projev ukrajinského prezidenta označil za propagandu, která nepomůže zastavit válku, kde kteří
poslanci se tak chtěl takto zachovali.

mluvčí 
Ono to vlastně směs směs vlastně několik lidí z hnutí pěti hvězd a pak o své těch, co jsou stoupenci vlastně těch pravicových
stran, to by bratři Itálie nebo jestli to bude několik dětí, jsou lidi severu vlastně takové nic o vlastně dlouhodobě a Itálie italská
politika byla dlouhodobě, řekněme, velmi nakloněna Rusku i Putinovu režimu a tito lidé samozřejmě nemohou dále v této
politice pokračovat, ale přišli nicméně na a dále rétoriku musí tam být vír za co nejdřív za každou cenu a tím, že budeme posílat
zbraně, tak tím ten akorát akorát oddaluje, což je třeba něco, co hodí něco hodně právě rozumné i italské společnosti.

mluvčí 
Tak na to jsem se chtěl zeptat, jestli existují nějaké průzkumy, ze kterých lze určit, jaká část společnosti se přiklání, na kterou
stranu, jestli to nějakým způsobem strukturované.

mluvčí 
Je to zhruba o společnosti v tomhle rozdělena půl napůl a je to hodně dáno nějakým při před klasickým západním levicovým
postojem vlastně mezinárodních vztahů Itálie vždycky dlouho i za studené války a i vlastně devadesátých letech byla byla
vlastně tak zastánkyní s ním díru, aby vlastně vždycky se to veřejné mínění hlavně Nezval proti válkám v Itálii byl velký velký
odpor třeba určitý oči, válce kostel, bombardování, Jugoslávie, tam velký proti balkánským válkám i vlastně té čas počasí krát
rozhodně se nedá označit za nějak jako proruskou, ale oni prostě pro ten konflikt pro něj daleko raději si v Itálii podle osy číslo,
co se děje třeba 50 000 Ukrajinců, teď totiž přišli, ale pořád to pro něj nějaký konflikt, který se odehrává daleko a pro ně to
není důležité, to velkou část společnosti je důležité i to, aby byl mír a abyste dál ten útok vyeskaloval, a to vlastně podřizují
odcizují vlastně veškeré své kroky.

mluvčí 
Podobně jako zase pro nás Čechy bylo vzdálené to, když italským břehům připlouvali obrovský tipoval obrovské množství
uprchlíků přes Středozemní moře. Vzpomínají v tuhle chvíli třeba italští politici nebo komentátoři v okamžiku, kdy vlastně se ta
situace tak trochu obrátila teď tady my čelíme uprchlické vlně, když s otevřenou náručí na to, že jsme se tehdy mi nezachovali
úplně solidárně.

mluvčí 
Tak to se to se neobjevuje zatím úplně zatím se to skutečně řeší ten konflikt jako takový, aby se zabránilo jeho eskalaci. Zatím
se tam nehovoří se minimálně otevřeně nehovoří o pozici střední Evropy, zase proudí není tolik důležité, ale rozhodně si
dovedu představit, že až teď budou ještě budou jednání evropské úrovni ohledně nějakých buď přerozdělování nebo nebo
finanční podpory nám a v Polsku, tak to tam určitě přijde na přetřes, protože i vím, že právě ta nečinnost nebo obecně ten
postoj střední Evropy vůči vůči vlastně těm událostem ve Středozemním moři a těmi migranty přesuny v šesti sedmi, osmi lety a
Italové to teď otázka Kinští počtvrté dnes velmi velmi jakoby negativně v tom, že jsme vlastně pomohli, takže nemyslím si, že se
objeví nějaký veřejný, co se proti tak důležité, ale v těch jednáních potom a evropské radě to určitě přijde na přetřes.

mluvčí 
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Když jste mluvil o tom, že Gro toho projevu ukrajinského prezidenta byly sankce podpora dalším sankcím, myslíte si, že tímto
vystoupením mohl vychýlit ten postoj italských politiků ve prospěch toho.

mluvčí 
Přitvrzení?

mluvčí 
Tam strašně záleží na tom, jakým způsobem to bude reagovat ta italská společnost vlastně obecně asi je, že že vlastně tyto
tyto projev soupravy mířeno částečně, a to veřejně říct v těch jednotlivých zemích, aby právě dotlačili tu dotlačili potom tu vládu
k nějakým krokům, tak to musím velmi, velmi vlastně působilo v Německu v té Itálii přece ten jel ten ten odpor společnosti či
větší podpoře Ukrajiny asi jen tak se nezmění. Nicméně nicméně jakoby může dojít k nějaké třeba větší navyšování ani
humanitární pomoci, to si myslíte, jak to těm.

mluvčí 
Tak my jsme mluvili o tom, jaké jsou postoje italské veřejnosti, ale tehdy mě zajímalo, jestli má předpokládám, že ano nějaké
ekonomické důvody to, že se Itálie dosud odmítá bavit o ukončení dovozu ruské ropy zemního plynu.

mluvčí 
Tak na jednu stranu Itálie vlastně tuším, závislá pouze 12 % a na ruském zemním plynu, takže není není to tak, že pokud by
Italové vlastně zakázaly dovoz, že by je to poškodilo třeba na to natolik jako třeba u nás nebo skoro všechno jsme závislí
hranice, ale je to je to skutečně dává takový jakoby historickými vazbami vlastně za studené války Itálie mají z mála států
vlastně zpoza železné opony, kterých měl ekonomické vazby, vazby vlastně se Sovětským svazem nebo zeměmi RVHP, tak že
oni prostě mají dlouhodobě ty ty ekonomické vazby Vlasty prostě s Ruskem a jaksi nechtějí je nechtějí těchto na tom v tomhle
tom úplně obětovat.

mluvčí 
Tolik politolog Martin Mejstřík z katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuji, na
slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
A zase se omlouvám za poněkud zhoršenou telefonní linku, o které jsme s panem Mejstříkem mluvili.

O útěk před válkou několik dnů na cestě bez spánku bez jídla. S nejistou vidinou budoucnosti. S tím bojují uprchlíci z Ukrajiny
nejenom při samotném opouštění ohrožených oblastí. Psychické problémy mohou provázet i po tom, co se dostanou do
bezpečí. V přijímacích centrech pro běžence v Polsku jsou připraveni jim pomoci psychologové, kteří s nimi mluví jejich
mateřštinou.

mluvčí 
Můj dům.

mluvčí 
V Riu ani Taťjana utekla z rozbombardované sever Doněcké luhanské oblasti s dcerou Mariou, jak říká na vlastní oči viděli
zkázu měla 14 dnů se ukrývali ve sklepě než dobrovolní záchranáři. Vyvedli ven odvezli na bezpečnější místo. Pak se ke zhruba
dostali až do Polska. Teď v uprchlickém centru ve Varšavské sportovní hale odvar přemýšlejí, kam dál. Uvažují o cestě do
Finska, kde je velká ruskojazyčná menšina.

mluvčí 
Moja máma měla pryč, co je tam během toho všeho zemřela maminka ani jsem nemohla dochovaný záznam, bydleli jsme v
pětipatrovém domě až úplně posledním patře v bytě vedle nás vyvěsili granáty, nám nezbylo nic jiného, než se přestěhovat do
sklepa uvnitř jiné ve vaně odvolali na ulici běžné dvoutýdenní pobyt ve sklepě se na nás podepsal. Dcera se nastydla tedy jak
ženské orgány se do vlády řekl mi rozumíte. S Bahn nervy na pochodu. Já se ještě jakžtakž držím, teď půjde nosu. Je to pro
nás stále konkurent v našem městě leží na ulicích mrtvá těla. Nikdo nesbírá, protože všechno márnici jsem volné čistý město
prakticky přestalo existovat.

mluvčí 
V uprchlickém centru vyhledala pomoc psychologů.

mluvčí 
Nejezte jsme totéž zareagovat na těch věcných.

mluvčí 
Kolem psychologů uprchlickém centru podle terapeutky paní tady je, aby ihned zareagovali na emoce běženců, kteří jsou po
dlouhé cestě velmi unavení.

mluvčí 
Jestli to tak tvrdí, našel kontakt.

Jsme otevřenou jakýmkoliv formám pomoci problém máme ty lidi hladiny až možná s nimi posloucháme. Pomáháme jim zařídit
záležitosti závažné docela banální teda někdy hlídáme děti a snažíme vytvořit takové prostředí, aby se v něm cítili bezpečí a
zase byly Šťastné. To je, protože když oni co už to je velký pokrok, což oni se nechtějí mluvit o tom, co prožili a chtěl pro sebe
dostatek vypovídat se z toho samozřejmě, že skutečně hodně se tyto chápeme nasloucháme, klademe jim další otázky, aby
těch prožitcích mluvili.
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mluvčí 
14 hodin a do haly odvar právě přivezli v demokratických teplé jídlo bude oběd. To je jeden z pevných neměnných bodů
denním režimu tohoto uprchlického centra. Obyvatelé litoval ale věří, že už brzy vymění toto sportovní středisko za nějaké jiné
ubytování, kde přečkají dobu, než se budou moci vrátit zase do svých domovů na Ukrajině. Varšavského litoval Pavel Novák,
Radiožurnál.

mluvčí 
Válka na Ukrajině speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus.

mluvčí 
Alexej Navalnyj byl shledán vinným z rozsáhlého podvodu a také pohrdání soudem. Tak zní nejnovější verdikt nad ruským
opozičním předákem, který dnes dopoledne vynesl tribunál vedený soudkyní margaritu Kottovou. Na vlny v posledních letech
nejvýraznějším kritikem Putinova režimu Kreml soustavně pracoval na jeho diskreditaci ruské tajné služby jsou podezření, že se
ho před necelými dvěma lety pokusili otrávit látkou novičok. Nakonec byl v Rusku odsouzen na 2,5 roku. Není pro něj
prokuratura žádá dokonce 13 let vězení. My jsme ve spojení s redaktorkou zahraniční redakce Českého rozhlasu donedávna
naší zpravodajkou v Rusku Ivanou Milenkovičová, dobrý den. Dobrý den. Jak ten soudní proces na volný probíhal, bylo možné
ho sledovat a jak standardní nebo nestandardní jeho průběh byl?

mluvčí 
Řekněme, že už jenom forma, v jaké se ten proces koná, je dosti nestandardní, jde o jakési zvláštní výjezdní zasedání soudu
přímo ve věznici v okrově asi 100 km od Moskvy, kde se Alexej Navalnyj odpykává stávající trest přímo v soudním sále taky
nebyla ani veřejnost ani média, vybraní novináři, kteří to jednání měli sledovat alespoň ve vedlejší místnosti, tak ti si stěžovali,
že z přenosu není takřka rozumět, co vlastně soudkyně ve verdiktu říká, stěžovali si, že přenos chvílemi vypadává i úplně
podobně jako při Navalného posledním slovu, kde se vymezil vůči válce na Ukrajině. Zároveň taky třeba přímo jeden ze svědků,
která si povolala obžaloba, který měl dosvědčit údajné machinace Navalného Fjodor uražen, ku tak ten z Ruska uprchl a
dneska vystoupil v živém vysílání Navalného spolupracovníků, kteří jsou v exilu a obvinil vyšetřovatele, že ho nutil svědčit proti
politikovi. Ten výslech si přitom měl nahrát na chytré hodinky, no a v neposlední řadě přinejmenším pozoruhodné je i to, že
právě teď soudkyni margaritu Kottovou, která o Navalném rozhoduje jenom pár dní zpátky, povýšil přímo prezident Vladimir
Putin.

mluvčí 
A nakolik příběh Alexeje Navalného ilustruje celkově změnu poměrů v Rusku v posledních letech?

mluvčí 
Dají se na něm poměrně dobře ilustrovat některé z takových zásadních vnitropolitických procesů procesů, které se dnes jsou,
můžeme říct v duchu snahy o vyčištění o úplné vyčištění prostoru. Jednak pokud jde o nesystémovou opozici, ale taky z
pohledu ruského režimu nepohodlné nevládní organizace nebo nezávislá média. Mohli jsme tak v posledních zhruba dvou,
třech letech vidět, jak byly nejdřív Navalného organizace. Fond boje s korupcí a další subjekty nejdřív označené nálepkou tzv.
zahraničního agenta, což jim mělo ztížit další fungování. Loni pak rovnou byly označené za extremistické organizace. Jejich
činnost byla zakázaná spolupracovníci stíhání. Mohli jsme vidět, jakou razancí byly potlačované protivládní protesty, které
Navalnyj a jeho lidé svolávali. Připomenu, že přes 10 000 lidí bylo tehdy zadržený a skutečně je velmi málo organizací, které
prošly všemi těmito etapami od toho zahraničního agenta přes extremisty, v uvozovkách až po tedy úplný zákaz, takže ono
poměrně dobře ilustruje změnu poměrů. No.

mluvčí 
Vyloženě výsada ze strany režimu, tak z toho vyplývá vlastně, jak dalece kremelský režim skupinu lidí kolem Navalného zasáhl,
mají v současné době Navalného spolupracovníci možnost vůbec oslovovat ruskou veřejnost.

mluvčí 
Vzhledem k tomu, že byly na území Ruska zablokované, jejich webové stránky sociální sítě. V terénu už nesmí působit vůbec,
tak přímo v Rusku jsou jejich možnosti dost omezené, přesto ale dál Navalného nejbližší spolupracovníci publikují v exilu třeba
na kanálech YouTube zveřejňují svoje další investigativní, ale jsou pod velkým tlakem právě na ně se ze strany ruského režimu
upírá skutečně mimořádná pozornost. Samozřejmě oni nejsou jedinou nesystémovou opozicí v Rusku, ale režim se jimi cítí být
zvlášť ohrožený, protože oni ho chtějí zlomit silou otevřeně mluví o potřebě odstranit Vladimira Putina. Na rozdíl od jiných
opozičních struktur, které se snaží, řekněme, systém kultivovat zevnitř tím, že budou jeho součástí té třeba případ známé
opoziční strany Jabloko strany, která teda už léta není v ruském parlamentu, jsou to někteří jednotliví lidskoprávní aktivisté a
podobně.

mluvčí 
On si člověk také všímá toho, že Vladimir Putin vlastně, pokud vím, tak to jméno Navalného nikdy nevyslovil. Z toho může
vyplývat i jeho vztah k opozičnímu lídrovi, ale z toho, co říkáš, tak asi vyplývá, že na volného šance třeba na předčasné
propuštění nebo udělení milosti, jako to bylo v případě Michaela chorob Chodorkovského, tak jsou asi mizivé.

mluvčí 
Jsou mezi on vlastně předčasné propuštění je za normálních okolností vyloučené už jenom kvůli tomu, že Navalnyj byl před
časem v době, kdy už byl ve věznici oficiálně zařazený na seznam extremistů teroristů, to mimořádně komplikuje jakoukoliv
možnost předčasného propuštění. Leda, že by se v té jeho kauze z nějakého důvodu chtěla angažovat nejvyšší místa přímo
Kreml, ale to se zdá dneska nanejvýš nepravděpodobné.

mluvčí 
A jaká je podle tebe pravděpodobnost, že se v řadách ruské opozice objeví nějaká jiná silná osobnost, která by kolem sebe
mohl soustředit další lidi a představovat nějakou výraznou sílu vystupující proti Vladimiru Putinovi?

mluvčí 
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Řekněme, že výchozí podmínky k tomu, aby se něco takového stalo, tak nejsou zrovna příznivé mnozí z vedoucích
představitelů ruské opozice osobnosti, jejichž jména nějaké etapě v minulosti rezonovala Garri Kasparov a další ti jsou v řadě
případů v exilu, anebo to je pro změnu případ Borise Němcova, tak jsou mrtví. Němcov byl zavražděn v Rusku sice pořád
zůstalo několik známých opozičních postav, třeba Ilja Jašin, moskevský politik bývalý spolupracovník Němcova, mají tito lidé
třeba stovky tisíc sledujících na sítích, ale obecně možnost mobilizovat lidi v Rusku teď proti vládě proti Kremlu je velmi
omezená ještě dávno před invazí na Ukrajinu a vyplývalo to ze sociologických dat, tak Rusové upadali do jakési politické apatie
a i vzhledem k nastupující éře nějakého hledání intenzivního nepřítele intenzivní snaze najít jakousi pátou kolonu, o čemž
otevřeně mluvil přímo prezident Putin minulý týden, tak je potřeba to vnímat v kontextu toho, že ti, kteří by třeba rádi vystoupili
vůči režimu, tak budou mít obavy budou mít strach z následků.

mluvčí 
Upozorňuje redaktorka zahraniční redakce Českého rozhlasu donedávna naši naše zpravodajka v Rusku Ivana Milenkovičová.
Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
Vláda by měla zítra schvalovat příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny domácnosti, které jim poskytnou útočiště by mohli
získat až 12 000 Kč potvrdil v České televizi ministr práce sociálních věcí KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle sociologů by měla
být právě podpora pobytu běženců v rodinách jedním z hlavních pilířů jejich integrace do společnosti. Předseda
Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula pak vyzval kabinet, aby maximálně podpořil výstavbu
nájemního bydlení. My zveme do vysílání Jana Klusáčka hlavního analytika iniciativy za bydlení, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Jak velký potenciál podle vás má ono ubytování v rodinách, na které vláda tolik spoléhá, kolik může být odhadem volných
kapacit?

mluvčí 
Samozřejmě to těžko říká, protože nemáme tu statistiku ve chvíli, kdy budeme vidět výsledky ze sčítání lidu, tak to budeme je
přesně, ale určitě se můžeme bavit o desítkách tisíc ubytovaných, to si myslím, že je ano, když už jenom ne v potaz to, že
českých domácností Murray 4,5 milionu, tak najít mezi nimi několik technických, které by byly ochotny obětovat, si myslím, že
realistické.

mluvčí 
Ano, ale dá se předpokládat, že opravdu důstojné bydlení tímto způsobem se dá najít jenom části ukrajinských utečenců, když
vezme v potaz, že jich je zatím asi 270-300 000.

mluvčí 
To bezesporu to určitě samozřejmě nemůžeme počítat přesně celou tou skupinou těch 300 000 nebo to číslo je samozřejmě
růst, která by byla tímto způsobem ošetřena. Zároveň potřeba vzít potaz, že opravdu ty alternativy, které jsou v tuto chvíli jako
ve smyslu ubytoven nebo nebo nedejbože stanových městeček a podobně, jsou samozřejmě výrazně horší možností.

mluvčí 
Ale jsou tu k dispozici i hotely a a tam se uvidí, jestli ten příspěvek dosavadní vládní bude stačit, ale když se podívám na ten na
tu podporu v rodinách, myslíte si, že v té výši, jak ministři avizovali, uvolní opravdu maximum vhodných prostor?

mluvčí 
To je otázka té samozřejmě velmi těžké stanovit, kdy vlastně to bude motivační a zároveň bojem prostě ten den, který je nějak
jako o možnostech rozpočtových a podobně. Já osobně si myslím, že určitě to jako ten potenciál má, jde se na to podívat taky
své strany, že máme řadu domácností, které se potýkají právě nad jinými náklady na bydlení energiemi vlastně svým způsobem
by to mohlo vlastně tu situaci řešit ministři energie se zvýší nějakým způsobem ve skutečnosti, tam je, tam je ten by měl daný
fixní, ale ve chvíli, kdy, kdy tam bude domácnost s dvěma uprchlík, ten příjem na výši našich 1000, tak tomu může částečně
jako pomoci třeba v tomto si myslím.

mluvčí 
Řada těch prostor nemusí být úplně vyhovujících. Bylo by přínosné, kdyby stát k tomu přidával i nějakou částku na
rekonstrukci?

mluvčí 
To si myslím, že už bylo chápu tu myšlenku, ale tady se Dostálem během poměrně tenký lékaři se tady bavíme o tom, že
vlastně by byla vlastně to my jsme dali odborně velkých částkách záleží, jak by tedy komunisty byla pojatá vzhledem k ceně
prací, kdy vystát, která v podstatě dával prst nemalé prostředky do investic do jakoby toho osobního vlastnictví. Tady bych
řekl, že určitě jako chtěly, a dokonce i také prioritou rekonstrukce obecního bydlení utkání. No.

mluvčí 
Tak na to bych se také chtěl zeptat, ale myslíte si, že může nebo nemůže podle vás vznikat i určité napětí mezi zdejšími
chudými domácnostmi a nově příchozími nemohli by mít v Česku dlouhodobě usazeni lidé pocit, že se uprchlíkům dostává
lepšího zacházení než jim?

mluvčí 
Tak to si myslím určitě ano, to je problematika, kterou se dlouhodobě zabýváme, situace vlastně nízkopříjmových domácností,
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domácností bytové nouze, který máme v České republice desítky tisíc, respektive když mu klidně ty vysoký náklad na bydlení,
tak jsou stovky tisíc, a takže tam je rozhodně potřeba z mého pohledu opravdu pracovat právě i vlastně těch dlouhodobých
řešeních totiž nesmyslu budování těch obecních bytů další věci, protože minimálně se tím zajistit to, že tady budeme mít ty ve
chvíli, kdyby nějaká část těch uprchlíků se vrátila vlastně ty kapacity bydlení, které tak jako tak právě potřebujeme kvůli teda
těm lidem, které jsou u kterých teď jsou dlouhodobě o jejich problémech.

mluvčí 
No a jak významně u nás tuhle chvíli, kdy v Česku je o nějakých 300 000 lidí navíc, že chybí skutečně sociální bydlení, což
otázka různá dlouhodobě neřešil.

mluvčí 
Tak to tady právě opravdu je to tak, že z mého pohledu říci, že ta jako naše země vlastně nabízí třeba tyto docela dobré
možnosti zaměstnání a podobně, ale to bydlení opravdu teda palčivým místem, kde přesně tam ve skutečnosti tady poznáš
samozřejmě v těch regionech jsou zase nejlepším na tý zaměstnanosti, jsou ty bytové fondy jako omezenější to sociální bydlení
tedy říci informace všeobecně za to podíl, kolik máme sociální bytů obecních bytů v České republice s nejnižší z celé Evropy,
tak tady opravdu jako je situace hodně jako špatná vlastně.

mluvčí 
Tak jaké by podle vás měly přijít kroky tedy dlouhodobější perspektivy, když jste mluvil o budování obecních bytů, tak jaké
všechny možné nástrojem jsou v tomhle případě k dispozici nebo aspoň teoreticky k dispozici?

mluvčí 
Tak řeknu jenom teoreticky, ale prakticky opravdu a v tak bych řekl nejenom jako dlouhodobý, jako že cena dlouhodobě řeší,
ale velmi rychlé bychom měli začít investovat masivně do rekonstrukcí obecního bytového fondu, kdy tak jako je to věc, kterou
nikdo nedokáže říct úplně přesně, ale bavíme se v nižších desítek tisíc bytů, si troufám říct, které jako vlastně je možné
rekonstruovat ta dostane pro účely sociálního bydlení. Teď to bych viděl jako prioritu číslo 1 je jednak zajistit prostředky nebo
uvolnit a druhé, která výrazně zlepšit ty podmínky pro vlastně z těch dotačních programů, tedy máme totiž taky i překážku v
tomto nastavení, je budu zabíhat do detailů, ale prostě ty podmínky nejsou pro obce úplně ve výhodné pro to pro to je to ten to
tak pomalé vlastně toho budování nebo rekonstruování, takže tam je to to v každém případě bych viděl jako jako klíčový nástroj
a po tom současně zase platí, že některých regionech to byty na soukromém trhu bydlení zájmu, ale nejsou využívány jak pro
potřeby těch českých nízkopříjmové domácnosti nebo proti ukrajinskému, nemusí vždycky být dostupné, protože těm lidem
chybí třeba peníze na kauci, nehoda Markovi velmi vlastně, řekl bych, levný nástroj sami srovnáme s výstavbou bytů je
podpora pomocí dávky mimořádná okamžitá pomoc s úhradou kauce, která vlastně ten majitel prostě ano pokryje to riziko.

mluvčí 
Děkuji vám tolik Jan Klusáček, hlavní analytik iniciativy zabydlení. Díky, na slyšenou.

mluvčí 
Já taky děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí. Přeji hezké odpoledne.

Válka na Ukrajině: panelová diskuze URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: zcu.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 14:55 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , AVE:
500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Jaký je historický kontext současné války na Ukrajině? Jaký je vztah mezi Ruskem a Ukrajinou a kam sahají kořeny současného
konfliktu?

Jaké jsou možné scénáře budoucího vývoje regionu a jak konflikt promění podobu mezinárodních vztahů (nejen) v Evropě? I
na to odpoví odborníci v rámci diskuze. 
Vstup: volný 
Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost 
Více informací na https://www.facebook.com/events/514078626764491/?ref=newsfeed 
V rámci mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který má letos podtitul Cesty svobody, proběhne ve spolupráci se
Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni panelová diskuze na aktuální téma "Válka na Ukrajině". 
Diskuzi bude moderovat děkan Fakulty filozofické David Šanc a pozvání přijali: 
František Bahenský, Etnologický ústav AV ČR 
Přemysl Rosůlek, katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU 
Michal Smetana, katedra bezpečnostních studií, Institut politologických studií FSV  UK  
Tito odborníci se pokusí zodpovědět aktuální otázky: Jaký je historický kontext současné války na Ukrajině? Jaký je vztah mezi
Ruskem a Ukrajinou a kam sahají kořeny současného konfliktu? Jaké jsou možné scénáře budoucího vývoje regionu a jak
konflikt promění podobu mezinárodních vztahů (nejen) v Evropě? Zároveň budou reagovat na případné dotazy dalších
účastníků z řad studentů, akademiků i široké veřejnosti, kteří se mohou diskuze aktivně účastnit 
Dorazte i na další festivalové akce! Více informací a program najdete na jedensvet.cz/plzen nebo na Instagramu
@jedensvetplzen. 
Fakulta filozofická 
Petr Krištuf 
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Ruská vojenská agrese na Ukrajině
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 15:03 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 495 850,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,38
Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
A já teď vítám ve vysílání bezpečnostního experta Jana Ludvíka. Pane Ludvíku, dobrý den. Ukrajinská armáda zveřejnila
informace o tom, že Rusům docházejí potraviny a že by jich armáda mohla do tří dnů zkolabovat. Jak moc je taková informace
reálná nebo to Ukrajinci zveřejnili spíše z propagandistických důvodů?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Je mnohem pravděpodobnější, že se jedná o součást informační války, než že by na tom ruská armáda z hlediska zásobování
byla skutečně tak špatně, že by se za 3 dny zhroutila. Rusko má řadu problémů v oblasti logistiky, skřípe jim to, ale ta situace,
že by se za 3 dny skutečně ocitli bez potravin a munice, je extrémně nepravděpodobná.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Americký prezident Biden prohlásil, že Vladimir Putin zvažuje použití chemických zbraní. Jak vy toto vyjádření chápete, je to
reálné?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já myslím, že prezident Biden se hlavně snaží Rusko odradit od toho, aby zkusilo chemické zbraně použít v něčem, čemu říká
operace pod cizí vlajkou, kdyby Rusko mohlo použít ty chemické zbraně vůči ruským jednotkám a z toho obvinit Ukrajinu tak,
aby následně mohlo začít mobilizovat doma, což se mu zatím nedaří, není to politicky možné. Jak jsme naopak viděli v té
reportáži, tak Ukrajinci hromadně vstupují dobrovolně do armády připraveni bránit svoji vlast a ve chvíli, kdy Rusko nemůže
tuhle lidskou svoji vlastní sílu dobýt, tak samozřejmě má proti Ukrajině obrovskou nevýhodu, protože bojuje jenom s těmi
profesionálními vojáky a v rámci, které mělo před začátkem toho konfliktu.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Jak se podle vás válka teď vlastně vyvíjí? Směřuje konflikt do patové situace nebo spíš Rusové reorganizují armádu?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Rusové nepochybně reorganizují armádu, což nutně neznamená, že ta válka nesměřuje do patové situace a že následně poté
reorganizaci se Rusům podaří někde výrazně prorazit. Je to otázkou. V tuto chvíli vidíme nějakou operační pauzu, kdy se
Rusko spíš soustředí na obléhání těch jednotlivých měst a ty nějaké zajímavější manévrovací operace probíhají zejména na
východě, kde se Rusko snaží dosáhnout těch předválečných hranic Doněcké a Luhanské oblasti, aby to mohlo využít jako
vyjednávací páku v těch, těch probíhajících jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Je podle vás reálné přímé zapojení Běloruska nebo jiných států do války?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
To je samozřejmě spekulace. Rusko by o to pravděpodobně stálo, byť to nevíme. O možnosti zapojení Běloruska se zapojuje,
se mluví celou dobu. Nicméně běloruská armáda není úplně něco, čeho by se bylo potřeba obzvláště bát v situaci, kdy ani ta
ruská armáda, která by měla být ve výrazně lepším stavu, není na Ukrajině schopna zásadně dosahovat nějakých vojenských
úspěchů přesvědčivých, tak ta běloruská to pravděpodobně nezvládne taky, nicméně ta možnost běloruského zapojení váže
alespoň část ukrajinských sil na té běloruské hranici a ty síly nemůžou být využity jinde.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Pane Ludvíku, děkuji za vaše odpovědi. Hezký den.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Hezký den i vám.

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 15:47 , Sledovanost pořadu:
13 021 , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 6 580 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,14
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
15 hodin dnes pro vás tady na CNN Prima News sledujeme kromě jiného situaci na Ukrajině.

mluvčí 
Dobré poledne.

mluvčí 
Začínáme souhrnem aktuálních.

mluvčí 
Informací už až 15 let odnětí svobody za.

mluvčí 
Šíření lží o činnosti ruských orgánů v zahraničí takový návrh zákona dnes schválila ruská duma.

Viděla jsem 3 děti zemřít žízní popsala BBC žena z Mariupolu k pití podle jejich slov používali sníh dokud se všechny
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nerozpustí.

Britský premiér Boris Johnson by chtěl navštívit Kyjev válečnou zónu podle britských médií ale zatím neobdržel pozvání od
ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Lídři Evropské unie chtějí podpořit společné nákupy plynu prezidenti premiéři
členských zemí jednají o co nejrychlejším odbourání závislosti na ruském plynu ropě termín ukončení tohoto procesu zatím
neurčili. Rusko nechystá kybernetické útoky na západní země oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rovněž uvedl, že jednání
mezi ruskou a ukrajinskou delegací pokračují. Z Ukrajiny už před válkou uprchlo více než 3,5 milionu lidí dnes uvedl úřad
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

mluvčí 
No a pokračujeme přehledem toho aktuálního dění na Ukrajině i po třetí hodině je zde pohled na aktuální dění. Připomenu, že
síly obránců dnes zlikvidovali složky ruské námořní pěchoty, které panovaly útok na černomořský přístav Oděsa. Informaci
přinesla agentura Union aktualitu z okolí Kyjeva před chvílí zveřejnil server města ruské okupační jednotky ve městech Bučan
Ircing z hostů byl mají být nyní odříznuty od zásobování a obklíčený. Boje stále pokračují i ve strategicky důležitém Mariupolu.
Při pobřeží Azovského moře. V čele tamní ruské ofenzívy má stát generálplukovník Mychajlo mizím řev, který vedl též vojenské
operace v Sýrii. Na Twitteru se objevují aktuální snímky Mariupolu, které mají dokládat pokračující ostřelování města na
jihovýchodě Ukrajiny. No a proti ruské agresi se protestuje i ve Středomoří. Členové mládežnického jachtařského klubu z
Oděsy se v tureckém přístavu Bodrum pokusili na malém člunu překazit zakotvení jachty ruského miliardáře Romana
Abramoviče. Jejich protest ukončil zásah místní pobřežní stráže.

mluvčí 
A přímo na Ukrajině mapuje situaci i náš reportér Matyáš zrno se svým kameramanem se teď přesouvají do Kyjeva. Během
cesty do hlavní města natáčeli na ukrajinském venkově, kam se válka zatím nedostal.

mluvčí 
My se vracíme do Kyjeva přes dosud válku nezasažené části západní centrální Ukrajiny, takže jsem jaksi fronta nedosáhla,
nicméně velké všudypřítomná, zdá se, že v každé vesnici byl jako věc cti, že si postaví vlastní Czech Point, že se ti místní chlapi
dají dohromady vytvoří jednotku teritoriální obrany a opravdu před každou před každým osídlený místem na každém nějakém
klíčovém bodě jako křižovatka nebo podobně, tak je ten tzv. blok post nebo kontrolní stanoviště z pytlů s pískem betonových
bloků a s místními dobrovolníky, kteří tam už v podstatě skoro měsíc začátku války hlídkují a vazba vybavuje si to, čím dál tím
lépe, aby tam byli schopni vydržet co nejdéle s tím, že někde už je to přebíráme policii, což je o něco potom jednodušší
spolupráce s nimi, že ty policajti jsou profesionálnější, někdy jsou to stále ještě místní místní dobrovolníci, jinak, jak možná vidět
i za mnou na té třeba silnici, tak my jedeme po jedné z hlavních dopravních tepen Ukrajiny a je v podstatě poloprázdná, takže
vidět, že ta země je taková trošičku umrtvená tím válečným konfliktem.

mluvčí 
Matyáši objevují zprávy, že se ruští vojáci vzdávají i s vojenskou technikou výměnou za peníze od ukrajinské vlády. Zajímá mě.
Město je to pravda, jestli o tom třeba existují nějaké důkazy.

mluvčí 
Zatím se objevil na sociálních sítích 1 takový případ ruského vojáka, který údajně dezertoval Staňkem s tím, že má slíbeno 10
000 USD za to ovšem až po skončení války a také možnost zažádat si ukrajinské občanství. Těžko v tudle chvíli potvrdit testy je
to pravda nebo je to jenom důsledek nějaké ukrajinského pí a vojenské propagandy. Každopádně pravda nebo zdá se být
pravda, že Ukrajincům se daří zaměřovat se mobilní telefony ruských vojáků, kteří volají domů často nebo píšou domů. Díky
tomu Ukrajinci zaměří a posílají různé esemesky, kde právě nabízejí to, že pokud se vzdají nebo dezertu jí, tak jsi zachrání
život, bude s nimi dobře zacházeno, a dokonce pokud s sebou vezmu nějaký kus vojenské techniky, tak v závislosti na tom, co
to je, dostanou i nějakou odměnu a ono se k tomu připojilo, jestli se nepletu, Lotyšsko nebo ctnosti baltský si baltských států,
který nabídl ruským vojákům, kteří kteří prezentují, taky nabídl občanství a možnost usídlit se tady na svém území.

mluvčí 
Praha přestěhuje asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky. Rozhodl o tom dnes krizový štáb. Od 14. dubna bude sídlit v
pražských Vysočanech hlavní město podle primátora Zdeňka Hřiba nechce dlouhodobě blokovat prostory v Kongresovém
centru.

mluvčí 
Předpoklad je, že v Kongresovém centru Praha budeme zhruba do toho 14. 4. a o tom se tedy přesuneme do prostor bývalé
komerčně banky. Pochopitelně to centrum je stále společné Prahy Středočeského kraje, tzn. já jsem o tom plánovaném
přesunu mluvil již paní hejtmankou Peckovou, to je ovšem informována a dle mých informací by s ním tedy neměl být problém
ani za Středočeský kraj. Druhá klíčová informace, která proběhla ta hlavní město Praha a bude připlácet těm mu 250 korunám,
které jsou schválené vládou jako ten kompenzační příspěvek krajům a ubytování a noc pak, že Praha může připlácet až 140 Kč
na osobu a noc snad vnitřkem státem garantovaným 250 korunám.

mluvčí 
Technická univerzita v Liberci ubytovává na svých kolejích uprchlíky. Studenti se kvůli nim musely přesunout do jiných
sdílených pokojů, tím se uvolní pro Ukrajince zhruba 280 lůžek zatím jich přijelo asi 20.

mluvčí 
Volali z domova, jestli můžou přijet s nějakým podpoříme a ta celý týden museli dojít, že to tam bombardovali Žitomiru oni
nemohli odjet z domova a týden trvala cesta.

mluvčí 
Z této rodiny.

mluvčí 
Rodiče jim tam zůstali další rodiče, oni jsou proti změně neodjíždí.
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mluvčí 
Normálně 3 dni cestovat nemohl manžel zůstal tam u nich krajiny protože ne ne nebo Štěch jako manželé vanách dítě má-li 3
roky i do stínu dospěli nedospělé 1600 dnes 2 kluky.

mluvčí 
Poslanecká sněmovna ani po hodině svého jednání neschválila program dnešní schůze. Poslanci se dohadují kvůli kauze
místopředsedy hnutí STAN Stanislava Polčáka, který měl po obcích zasažených výbuchy ve Vrběticích požadovat téměř 8 000
000 Kč za právní služby všechno sleduje kolega Šimon Pilek, dobré odpoledne. Zajímá někdo a co na plénu zatím řekl?

mluvčí 
Dobré odpoledne, tak ta kritika europoslance místopředsedy hnutí STAN Stanislava Polčáka samozřejmě snáší především z
opozičních lavic, jak SPD, tak hnutí ANO totiž požadují, aby se poslanci právě okolnostmi celé té kauzy dopodrobna zabývali na
svém jednání Tomio Okamura například řekl, že z hnutí STAN je politický subjekt, který chce z veřejných peněz vysát co nejvíce
financí, údajně to kromě té události včerejší okolo Stanislava Polčáka dokládají některé další kauzy poslední doby Polčák měl
navíc podle Okamury v Poslanecké sněmovně lobbovat v době, kdy se jednalo právě o tom zákonu tzv. Lex Vrbětice za jeho
přijetí už ale údajně mlčel o tom, že by za to měl dostat nějaké extra další peníze místopředsedkyně sněmovny a zároveň
poslankyně hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzové se zase podivovala, že Polčák se sice toho svého nároku na odměnu
vzdal, ale že stále chce uhradit nějaké finance pro své spolupracovníky. Znáš tady tak tu tedy takové řečnické otázky, kdo jsou
tito kolegové a kolik peněz by právě měli dostat, protože prý platí, že když si něco vezmou kolegové, tak vlastně to nepřímo
dostane právě i sám Stanislav Polčák, europoslance tady bránil například jeho stranický kolega, ministr školství Petr Gazdík.
Obce totiž prý dopředu věděli, že za ty právnické služby Stanislava Polčáka budou něco muset zaplatit a navíc také připomněl,
že hnutí STAN vlastně už včera bezprostředně poté, co se Stanislav Polčák vzdal to nároku na svou odměnu, tak že to hnutí
STAN bezprostředně ocenilo, a to proto, že se tím prý údajně právě zamezilo jakýmkoliv spekulacím o možném střetu zájmů.

mluvčí 
Hnutí ANO dokáže fungovat bez Andreje Babiše. To v pořadu k věci řekl poslanec Jaroslav Bžoch. Podle něj bude ano hledat
adekvátního nástupce on sám zatím neví, zda Babiš bude kandidovat na prezidenta.

mluvčí 
Předsedání doposud nevyslovil, že by tu kandidaturu stále, že by kandidovat na hrad chtěl, ale bude záležet samozřejmě na
něm. Teď jisté, že o ta kauza tím, že se dostává před soud dostane další mediální obraz a bude záležet na panu předsedovi,
jak se to vyhodnotí, jestli kandidovat na hrad bude nebo nebude, ale on sám ještě doposud nezměnil, takže já ani osobně
nevím, jestli tu kandidaturu a zváží přijímají a bude kandidovat na hrad nebo nebude, ale to je opravdu na ně, no a já jsem
přesvědčen o tom, že za tu dobu, co je hnutí ANO v politice, tak ukázalo své směřování ukázalo lidem, že umí pracovat v
politice, ať už na obecní úrovni nebo krajská nebo tady v Poslanecké sněmovně, takže se obávám toho, že pokud Andrej Babiš
nebude již předsedou našeho hnutí, že by naše hnutí nějakým způsobem zaniklo nebo nemohl pracovat nadále, co se týče té
osobnosti některé, která by to hnutí měla převzít, tak já si myslím, že bude následujících měsících žhavá diskuze uvnitř hnutí a
budeme samozřejmě hledat hledat takovou osobnost, která by Andrea Andrej Babiš zastoupila, ale předpokládám, že hnutí
bude pokračovat dále bude mít stále svoji podporu.

mluvčí 
Svoji chuť zastávat tuto funkci vyjádřil mimo jiné hejtman Ivo Vondrák. To by za vás byl relevantní kandidát.

mluvčí 
Ivo Vondrák je jistě velmi zkušený politik velmi zkušený hejtmana a já si myslím, že by to nebyl špatný kandidát.

mluvčí 
Tak za chvíli zprávy plus v nich probereme nejbližší spolupracovníky ruského prezidenta Vladimira Putina, tak nás následujte.

mluvčí 
4 týdny války na Ukrajině co tu dobu se ruský prezident Vladimir Putin zbavil osmi svých generálů a propustil také tisícovku lidí
ze svého okolí a to od ochranky až po úklidovou službu oni se Putin svůj život a zbavuje se tak každého na koma ulpělo
sebemenší podezření jeho svržení požadují tamní lety boháči kteří přicházejí o svůj majetek může tedy válku ukončit Putinův
vpád ptát se budou redaktora Lidových novin Ondřej Soukup vítejte ve vysílání dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Také komentátora publicisty Jefima Fištejna vy vítejte ve zprávách dobrý den dobrý den Ivan začněme aktuálním tématem
Volodymyr Zelenskyj prohlásil že jakoukoliv kompromisní dohodu by mělo schválit referendum kde se nabízí 2 otázky je možné
organizovat referendum když čtvrtina lidí je na útěku a chtějí vůbec Ukrajinci po tom co prožili s Rusy jednat o ústupcích pane
Fištejne.

mluvčí 
Tak prezident jako ústavně nejvyšší šéf celého státu a velitel ozbrojených sil musí mluvit o jednáních, ale je třeba dobře číst
jeho prohlášení on jasně řekl, že podmínkou referenda je nejen zastavení bojů, ale i stažení ruských vojsk ze všech území
Ukrajiny ze všech jen tehdy bude platné referendum, protože jinak jsme situaci kdy věříme věříme Putinovi říká, že referendum
na Donbasu nebo na Krymu určilo současnou přináležitost třeba Krymu Ruské federaci je to je to ne nesprávný výklad od
začátku referendum po obsazení není platný podle mezinárodních pravidel to je důvod, proč nebyl platný anšlus Rakouska s
Německem, protože bylo to referendum se konalo po obsazení Rakouska takové referendum není platné zkraje ze začátku z
podstaty takže Zelenskyj mluví o referendu, které by následně po stažení všech ruských vojsk mělo proběhnout na Ukrajině a
mělo by schválit případné změny územní změny organizační struktury ukrajinské vlády atd. cokoliv co bude dohodnuto by mělo
následně schválit ukrajinské obyvatelstvo můžete mít stoprocentní záruku, že žádné územní ústupky ukrajinského byla to
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sklonech neschválil a ani Zelenskyj netvrdí, že by se mělo jednat o nějaké ústupky země smyslem jeho návrhu je zachování
územní celistvosti Ukrajiny včetně Doněcké luhanské oblasti včetně Krymu.

mluvčí 
Pane Soukupe, jak to vnímáte jaká je vlastně nálada mezi Ukrajinci? Měli by chuť jednat a případně ho hlasu a v referendu o
ústupcích Vladimiru Putinovi a nemusí to být jenom ty území?

mluvčí 
Já myslím, že ze strany Volodymyra Zelenského je to především také pokus o jakoby chránění si vlastní osoby nebo respektive
aby nemohlo dojít k nějakému prostě rozštěpení v té společnosti, aby nemohl on on být obviňován z toho, že prostě někde za
zavřenými dveřmi s dveřmi se prostě domluvil se Vladimirem Putinem na něčem, takže si to prostě nechá jako takhle
takovýmhle způsobem posvětit, a to mi přijde jako rozumné tím spíše, že on před válkou byl vlastně velmi často obviňován z
toho, že příliš měkký, že by byl ochoten prostě zradit atd. teďka ty hlasy přirozeně zmizely. Nicméně pokud by najednou prostě
řekl no dobře, tak ten Krym si nechte a no a ten Donbas prostě, tak mi přál to odložíme na 50 léta na to nevstoupíme, tak
věřím, že tyhle ty hlasy by se okamžitě objevily.

mluvčí 
Pojďme tedy teď přímo k osobě Vladimira Putina. Mluvili o tom, že zbavuje spousty lidí ze svého okolí, ale vím o dvou lidech,
kteří jsou Vladimiru Putinovi hodně blízcí. Je to ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Sergej Šojgu. Začneme na
problém, kde se bere ta jeho oddanost ruskému prezidentovi, pane Fištejne?

mluvčí 
Tak je zařízen každý lupič s kým gang každý člen a zvlášť člen vedení gangu má mít čistě krevní vztah ke své lupičské
zločinecké vědci i platí to i pro Rusku společnost a její vedení každý musí mít krev na ruku, to je známý princip, který třeba jsme
poměrně nedávno viděli u Islámského státu Isis, který vyznačoval tím, že každý člen nebo vedoucí člen měl podříznout cizince,
aby dokázal svou dám a pak už byl a pak už by byl jaksi nejednat silný pak už by ne nemohl jednat s nepřítelem, protože má
krev na ruku, stejně tak to platí pro současné zařízení, současnou organizaci putinského zločineckého gangu, který vládne
Rusku doslova do písmene. Jednak je třeba si uvědomit to asi málo uvědomoval, že státní struktura Ruské federace se vůbec
nepodobá struktura demokratických nebo civilizovaných státu, to nejsou činovníci volení, nikdo z nich, včetně Putina, vždy si
pamatujeme, že Putin nejdřív byl dosazen a až pak následně potvrzen v nelegálních ne ne legitimních volbách následně a tak
to bylo potom s každým činovníkem každý úředník ruského státu je dosazen ze shora, nikoliv zvolen zezdola, takže vertikála
moci, kterou Putin zřídil se skladem výlučně, to je třeba pochopit výlučně z příslušníku FSB, což je dědic KGB a buďto už byl
dosazen do této funkci jako spolupracovník FSB, anebo následně se stal sport spolupracovníkem FSV , platí to pro každého z
nich i ten, který se kryje jaksi civilním povoláním nebo nějakým diplomatickým pasem, jsou to psané nebo nepsané
spolupracovnici FSB, to je unikátní struktura, kde bezpečnost ten tato bezpečnost v uvozovkách v podstatě struktur, které
provádí násilně násilí na Rusech samotných řídí tento stát od do zet každý ministr i ministr ministr třeba natolik civilně jako
ministr spojů nebo něčeho takovýho, tak je svázán s FSB, stačí, když řeknu, že ministr kultury, který mimochodem nyní řídí
jednání s Ukrajinou pan Medynský bývalými ministr kultury, to je člověk, který prohlásil, že nejlepším a nejvýstižnějším
symbolem současného Ruska je samopal Kalašnikov, tak jak můžete vážně jednat s tímto s touto organizaci zločineckou jakost
s nějakým, dejme tomu, Habera si nějakým pod druhém civil civilního a civilizovaného státu ne nejde to.

mluvčí 
Ještě před pár lety byl spojován se zábavnými televizními pořady a romantickými komediemi současnosti symbolem odporu
proti agresivní politice Ruska.

mluvčí 
Jak stabilní je ale pozice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po skoro měsíčním obléhání jeho země ruskou
armádou a věří lidé stále to, že dovede Ukrajinu k vítězství nad Ruskem komentář v novém dni teď přidá analytik asociace pro
mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobré ráno vám přejeme.

Dobrý den, jak by tedy osobně hodnotíte prezidenta Zelenského v roli právě toho zachránce země a jak se tato role v
posledních týdnech vyvíjí?

mluvčí 
Já si myslím, že hodnotím velmi Kladně, protože opravdu převzalo tu roli, řekněme, takovou státníka v téhle té obtížné situaci
pro jeho národ, myslím si, že opravdu otce poměrně dobrým způsobem vypořádává s tím, pod jakým tlakem je nejen on, ale
celá jeho země, myslím si, že opravdu on z toho původně opravdu úplně jiné pozice úplně jiné role, kterou zastával nováčků
vlastně v politice, tak se posunul, udělá obrovský kus cesty za těch několik posledních let do role státníka, který jak to správně
ukazujete, dokáže adresovat dnes velmi důstojným způsobem přednes projev před americkým kongresem. Včera to bylo v
izraelském Knesetu předevčírem německém Bundestagu a ještě předtím v britském parlamentu, takže opravdu je to člověk,
který dokáže hrát tuhle tu svou novou roli velmi důstojně a opravdu stát se takovým tím pilířem pro ukrajinskou společnost,
která potřebuje takovéto symboly v tom vzdoru proti ruské agresi.

mluvčí 
Centra popularita loňského nebyla vždy na té nejvyšší úrovni. Podařilo se mu tady i v očích svých ránu vybudovat opravdu tu
silnou pozici, která vydrží i přestože ty ataky Ruska se budou stupňovat, ta mění postupně třeba nějakou strategii?

mluvčí 
Já bych řekl, že určitě se mu podařilo upevnit své postavení ještě před krizí, ta jeho popularita byla někde kolem zhruba 30 %,
on začínal a vzpomeňme v druhém kole prezidentské volby proti Petru Porošenkovi dostal až 70 % hlasů všech Ukrajinců, to byl
velmi silný mandát, se kterým nastupuje do toho úřadu, ale postupem času ta popularita se jak jaksi vytrácela s tím, že prostě
on jemu se nedařily některé ty základní kroky, včetně zejména tedy řešit vlastně ten konflikt s Ruskem, ale i provádí některých
reforem. A ta popularita vlastně klesala zastavil zhruba na těch 30 % ještě před tím konfliktem, ale to se samozřejmě od té doby
rapidně změnilo sílu tu svoji pozici posílí svůj mandát právě protože, on je dnes opravdu nejen vrchní velitele ukrajinských
ozbrojených sil, ale také samozřejmě je to lídr svého národa, který, jak jsem zmiňoval, se posunul té role toho státníka, město si
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ta pozice trošku nebo já jeho role trošku proměňuje, řekl bych, že, že možná v těch posledních dnech, ale od začátků té krize to
nevnímám až tak výrazně, pak samozřejmě tím, jaký, řekněme, komunikační styl, nabral, že každý adresuje vlastně třeba projev
k národu, že shrnuje opravdu ty státy, ty zprávy ty poslední novinky, jeho poselství vlastně důležité pro většinu Ukrajinců
čerpají z toho, řekněme, energii naději, ale i informace o tom, co se v jejich zemi děje, protože mnoho z nich jsou prostě
odříznutí, mnoho z nich, řekněme, dneska musí přežívat tu tu obrovskou tragédii, která probíhá ve městech, jako je mariupol
jinde, prostě ve sklepích, ale jeho projev je prostě něco, co jim každý den dodává energii, takže řekl bych že od.

Kubal: Zelenskyj byl velmi osobní. Termín rozhovoru nám řekli den předem URL
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Česká televize v pondělí odvysílala rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Reportér veřejnoprávní
televize Michal Kubal jej vedl společně s reportérkami ukrajinské a francouzské televize. „Byla to jedna velká výzva. Atmosféra
během rozhovoru byla až přátelská,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Kubal.

Kdy jste poprvé začali přemýšlet o tom, že byste udělali rozhovor s prezidentem Volodymyrem Zelenským?

To byla záležitost stará několik týdnů, začali jsme se o tom bavit někdy v prvním či druhém týdnu po začátku ruské invaze.
Iniciativa vznikla v rámci Evropské vysílací unie (EBU), která zastřešuje všechny veřejnoprávní televize v Evropě a částečně i
mimo ni. V ní má Česká televize poměrně silné postavení, které bylo znásobeno i působením našich zpravodajů tady na
Ukrajině - Česká televize tak totiž přispívala do společné výměnné sítě televizními materiály.

Navíc kolega Martin Řezníček je členem takzvaného News Committee, který má na starosti zpravodajský obsah EBU, takže i to
sehrálo svou roli. Prostřednictvím EBU a ve spolupráci s ukrajinskou veřejnoprávní televizí jsme požádali o rozhovor. Termín
jsme dostali v neděli.

Bez Evropské vysílací unie by tedy rozhovor nevznikl?

To je těžké říct, ale předpokládám, že kombinace zmíněných faktorů sehrála svou roli. Ani ukrajinská televize neměla rozhovor
s prezidentem Zelenským, žádali o něj marně. Až s EBU se naskytla unikátní příležitost. Navíc jde o organizaci, která zastřešuje
80 televizí z Evropy a dalších oblastí, takže se jedná o stovky milionů potencionálních diváků, ke kterým se tento rozhovor mohl
dostat. I to sehrálo dost podstatnou roli.

Hrozilo, že se termín rozhovoru bude posouvat, vzhledem k tomu, že Ukrajina je ve válce a situace se tam mění každou minutu?

Napadlo mě to. Je pravda, že termín jsme se dozvěděli opravdu jen pár hodin předem. Komunikace byla velmi striktní, používali
jsme zašifrované platformy, což samozřejmě souviselo s tím, že prezident Zelenskyj je jeden z hlavních cílů ruských útočníků.

Michal Kubal

Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . V České televizi pracuje od roku 1999. V letech 2008 až
2012 působil jako zpravodaj ČT v USA. Od ledna 2013 je opět vedoucím zahraniční redakce. Zároveň moderuje i hlavní
zpravodajskou relaci ČT Události. 

Lze se na takový rozhovor dopředu připravit?

Hrála tam roli řada zvláštních okolností. Už jen to, že děláte rozhovor s prezidentem evropského státu, který čelí válce, s
člověkem, který je cílem armády jaderné velmoci. To je jedna věc. Druhá věc, že rozhovor děláte ve městě, které je ostřelované
a kde zní sirény opravdu každou chvíli. Další věc je samotný televizní formát.

Jak to myslíte?

Mluvili jsme ve třech jazycích, byli tam tři novináři, kteří museli sladit agendu tak, aby to bylo zajímavé jednak pro naše
publikum, jednak aby tam byly aktuální věci, aby tam byly lidštější otázky ohledně toho, jak to prezident prožívá, a zároveň tam
byly informace pro ostatní média - pro zbytek vysílací unie. Takže tohle všechno byla jedna velká výzva. A to i pro prezidenta,
který takový formát ještě nezažil. Nicméně si myslím, že atmosféra během rozhovoru byla až přátelská.

Řešili jste tedy s dalšími novinářkami, na co se každý z vás bude ptát?

Bavili jsme se o tom a snažili jsme se to sladit, aby se dotazy neopakovaly. Každý jsme přišli s nějakou představou, kterou jsme
nakonec doladili dohromady do výsledné podoby.

Když se vrátíme k bezpečnostní stránce rozhovoru, museli jste například odložit telefony?

To ano. Dokonce mi sebrali i hodinky, protože mají GPS. Najednou jsme se vrátili k základům novinařiny, kdy člověk bere do
ruky papír a tužku a nic jiného.

Zelenskyj: Bez jednání s Putinem mír nebude, chci zpět Krym i Donbas
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Znali jste dopředu lokalitu rozhovoru?

Domluva byla taková, že nás vyzvedne autobus a někam nás doveze. Ale dalo se předpokládat, že to bude do prezidentské
kanceláře, kde navzdory všem dohadům prezident Ukrajiny nadále pracuje. 

Procházeli jsme tam chodbami s pytli s pískem, všude bylo docela temno. Všude byli vojáci, kteří zajišťovali prezidentovu
bezpečnost. Bylo to, jako kdyby se člověk ocitl ve filmu o Churchillovi z roku 1940.Lidský Zelenskyj

Jako novinář za sebou máte letité zkušenosti, přesto mě zajímá, zda jste byl před rozhovorem nervózní?

Asi ani ne. Spíše jsem byl jen ostražitý z nového formátu, z toho, jak to dopadne a jak bude fungovat spolupráce tří novinářů z
různých oblastí s různými zájmy. Jinak se samozřejmě prezidenta ptá domácí médium, jinak se ptají zahraničí média. Takže
tohle byla jediná obava. 

Jinak téměř dvacetileté zkušenosti člověka naučí, že jsou věci, které ovládat nejdou, nejdou změnit a dá se jim jenom
přizpůsobit a snažit se z nich získat to nejlepší. Tenhle klid mi pomohl.

Jak na vás osobně prezident působil?

Myslím si, že byl extrémně osobní. Byla na něm znát obrovská lidskost, uvolněnost. Na začátku bylo možná trochu vidět, že
chvíli trvalo, než se naladil na to, že děláme rozhovor. Takže první minuty mluvil o věcech, o kterých mluvil již několikrát, a až v
dalších otázkách se atmosféra změnila a on se najednou otevřel. 

Například když jsem se ho ptal na to, jak na něj působí fotky z Ukrajiny, které svět každý den vidí. Zda jej to donutí bojovat ještě
víc, nebo zda ho to donutí jít spíše do kompromisu. Bylo na něm vidět, jak nad tou věcí přemýšlí a jeho odpověď byla velmi
lidská. Místo prezidenta odpovídal jen Volodymyr Zelenský.

Několik hodin předtím, než Česká televize odvysílala rozhovor, jste na svých sítích zveřejnil fotku se Zelenským a dalšími
novinářkami. Jak tato fotka vznikla?

Nejsem si jistý, jak to vzniklo - jestli nápad přišel od někoho z prezidentské kanceláře nebo od ukrajinské kolegyně. Ta u sebe
měla jako jediná mobil, i když byl vypnutý. Ale i v tomhle je právě ona fotka unikátní. 

Prezident okamžitě souhlasil, přišel k nám, objal se s námi, utvořilij sme skupinku. A já, protože jsem byl na kraji a mám asi
nejdelší ruce, jsem zmáčkl spoušť. Takže takhle vznikla fotka. Ale opět to bylo něco strašně bezprostředního. Jeho chování
bylo nehrané, bylo to velmi příjemné setkání, což je mimochodem obrat, který nerad používám u politika, ale u politika v jeho
situaci si to asi dovolit můžu.

Michal Kubal (Twitter)@MichalKubal
21.března 2022 v 13:31, příspěvek archivován:22.března 2022 v 15:53

Selfie většinou nedávám, ale udělám výjimku. 
Detaily večer na @CT24zive. https://t.co/rTqFcVV3X4

odpovědětretweetoblíbit

Z Kyjeva přes Ženevu až do Prahy

Jak těžké bylo dostat záznam do vašeho studia?

Velmi. Samozřejmě tam zazněla spousta věcí, který byly zpravodajsky cenné, prezident mluvil o tom, jaký je jeho postoj k
vyjednávání s Ruskem a podobně. Takže jsme v České televizi řešili, jestli upřednostnit zpravodajskou a nebo formální stránku.
Jestli co nejdřív poskytnout rozhovor a informace, které se nám podařilo získat byť v surovější formě, než si třeba den hrát s tím
materiálem. 

Nahrávali jsme na pět kamer, takže vzniklo pět asi sedmdesátiminutových záznamů. Materiály jsme posílali přes satelitní vůz, a
to nejdříve do Ženevy, odkud se to po zpracování posílalo dál, do jednotlivých televizí, včetně Prahy.

My jsme v Kyjevě byli schopni otitulkovat krátké výňatky, které se objevily v Událostech, ale celý rozhovor kolegové dostali k
dispozici až v sedm hodin večer. Během hodiny museli sestříhat inverview z pohledu dvou kamer. Takže to bylo extrémně
složité.

Jak v tomto kontextu vnímáte kritiku, která se poté objevila ohledně simultánního překladu rozhovoru?

Nebylo možné to udělat jinak. Jak jsem řekl, mohli jsme si vybrat mezi tím, aby to bylo co nejrychleji, to znamená zpravodajskou
hodnotou, byť za cenu, že to možná bude surovější a ne tak pěkné, a nebo to uděláme vymazlené, ale bylo by to až za jeden
dva dny, protože to je hodinový rozhovor. 

Jen otitulkovat hodinový rozhovor a sestříhat jej, to je záležitost mnoha hodin práce. Takže naše logická volba byla jít
zpravodajskou cestou, tedy poskytnout informace, které máme, co nejdřív.

Vy se nyní nacházíte v Kyjevě. Jak těžké je přinášet zpravodajské informace ze země, která je ve válce, a z města, kde den co
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den zní sirény a platí v něm mnohahodinový zákaz vycházení?

Je to jako v každém jiném konfliktu, člověk musí samozřejmě vážit míru rizika - co je ještě únosné, ale zároveň tak, aby neseděl
jen v hotelu. 

I v hotelu je samozřejmě nějaké riziko, i když výrazně menší, než když člověk jede k frontové linii. Takže je to o neustálém
vyvažování, jaké riziko je ještě přijatelné a jak cennou informaci za to riziko budeme schopni přinést. Tohle je vlastně stejné ve
všech válkách a ve všech krizových oblastech.

Foto:
Michal Kubal
Profimedia.cz

Živé vysílání 17:30
RÁDIO , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 18:17 , Poslechovost pořadu:
193 638 , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 4 761 250,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,15
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Hokejisté Pardubic se snaží ve druhém utkání extraligového čtvrtfinále odčinit úvodní prohru jestli se jim na ledě Českých
Budějovic zdaří vyrovnat sérii na 11 na zápasy to ví Kamil Jáša.

mluvčí 
Zatím Pardubice hrají výborně sedmnácté minutě první třetiny vedou tady v Českých Budějovicích 10 před malou chviličkou
dával gól Vála z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

mluvčí 
U hokejistů Karlových Varů skončil po pěti letech trenér Martin Pešout pětapadesátiletému kouči vypršela po vyřazení v
předkole smlouva.

mluvčí 
V Pardubicích začínají první jazykové kurzy češtiny pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Zájem o lekce je mezi dospělými opravdu
velký. Dokonce musí organizátoři některé uchazeče odmítat. Podrobnější budeme v další reportáži odpoledního Radiožurnálu.

mluvčí 
Náměstka ticho není hra silné ač smutnej mohou říct už v nich jsou když se knižní se zdá mezi při.

mluvčí 
Hledání práce v Česku je teď pro ukrajinské uprchlíky klíčová znalost češtiny. Jazykových kurzů pro začátečníky sice přibývá,
ale zároveň už místy nestačí pokrývat několikanásobně vyšší poptávku. Je to případ pardubického sociálního centra pro
cizince. Desítkám běžencům nabídlo lekce zdarma další zájemce já už ale kvůli omezené kapacitě nemůže přijímat.

mluvčí 
Umíte anglicky německy rusky.

mluvčí 
Narazí.

mluvčí 
Její.

mluvčí 
Čeština těžký jazyk lehký jazyk.

mluvčí 
Lehký jazyk lehký hoří tak už na náš že na Šumavu na ukrajinsko.

mluvčí 
Čeština je lehký a ukrajinštině v mnohém podobný jazyk řekla mladá žena Aljona ze západu ukrajinského města vinice spolu s
dalšími 11 × tady absolvuje první lekce češtiny pro začátečníky.

mluvčí 
Okurky auto supermarket chce tak si.

mluvčí 
Ale oni hned utkvěly v paměti první české fráze a taky slovíčka tady v jazykové učebny sociálního centra pro cizince most pro
absolvuje v příštích týdnech 25 90 minutových lekcí češtiny a to spolu s lektorkou Blanku Hanzlovou.

mluvčí 
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A myslím, že když se opravdu ten člověk snaží chce zajímá se jako ten jazyk, tak myslím, že v řádech týdnů zvládne tu základní
komunikaci úplně bez problémů.

mluvčí 
Mě.

mluvčí 
Osazenstvo učebny tvoří hlavně ženy a podobné je to i v dalších otevřených kurzech. Naplnit se podařilo velmi rychle, řekla
pracovnice neziskovky Veronika Králová. Zájem.

mluvčí 
Je velký, nejsme schopni pokrýt poptávku lidí.

mluvčí 
Problém teď tady mají s nedostatkem volných míst. Sociální centrum pro cizince proto hledá další prostory, aby mohlo jazykové
lekce češtiny nabízet i dalším válečným běžencům. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

mluvčí 
Někteří obyvatelé Švýcarska žádají petici zrušení víza pro údajnou dlouholetou milenku ruského prezidenta Vladimira Putina.
Dvojnásobná olympijská medailistka v moderní gymnastice Alena Kabajev vás se totiž se svými dětmi ukrývá na přísně
střežené horské chatě poblíž Logan. I o tom se dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas cz.

Hokejisté Českých Budějovic se snaží o druhou výhru v extraligovém čtvrtfinále s Pardubicemi. Hosté z východu Čech naopak o
srovnání série komu zatím vycházejí plány lépe už poví reportér Kamil Jáša.

mluvčí 
Po první dvacetiminutovce jsou určitě spokojenější pardubičtí oba týmy jsou aktuálně v kabinách, protože je tady přestávka
mezi první druhou třetinou pardubičtí poté první třetině vedou 10 řekl bych, že vedou zaslouženě, protože hlavně takticky
odehráli tu první třetinu naprosto brilantně, docela tvrdě a často se srážely s domácími hráči, hodně si všímali Milana guláše,
kterého prakticky nenechali vůbec rozehrát, snažili se pardubičtí využít každou příležitost k tomu, aby zaútočily, to se jim dařilo
třeba v přesilovce, anebo šestnácté minutě, kdy Kamara využil zaváhání domácí obrany posunul kotouč na levou stranu
vlastně napříč celým útočným územím celou útočnou třetinou dostal se k němu Vála a docela s přehledem poslal Pardubice do
vedení 1 zajímavost je tady na utkání také finský trenér české reprezentace Jalonen, který tedy zatím sleduje zápas, ve kterém
Pardubice Českých Budějovicích vedou 10 z Českých Budějovic Kamil Jáša Radiožurnál.

mluvčí 
V publicistické části hlavních zpráv v 18 hodin opět rozebereme 3 aktuální témata, která to budou už poví moderátor Tomáš
Pavlíček vítejte ve vysílání.

mluvčí 
Dobrý den tak před týdnem ohlásilo ministerstvo financí přísné kontroly čerpacích stanic, aby odhalilo, zda pumpaři
nevydělávají na zdražování nafty benzínu víc, než by odpovídal dobrým mravům. Kontroly ovšem žádnou zásadní manipulaci s
maržemi neodhalily, takže soustředili se ministerští odborníci na správnou skupinu, co vlastně skokové zdražování způsobilo.
Ptáme se Jiřího Telička, analytik finančních trhů společnosti x TV Bělorusko poskytuje své území a zázemí ruské armádě při
napadení Ukrajiny ale samo své vojáky na zteč ještě neposlalo. Může se to v nejbližší době změnit, co zatím diktátorovi v
Minsku Alexandru Lukašenkovi brání přímé účasti v bojích, jak vážně brát zprávy, že jeho důstojníci odmítají proti Ukrajincům
bojovat s naším hostem bude politolog odborník na postsovětský prostor Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . No a kdo židli má bydlí, jak známo, to může platit i pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Potřebný nábytek na vybavení
volných prostor můžou nabídnout a nabízejí nábytkové banky co dělat, když si v takové instituci chcete potřebné kusy vybrat
nebo je tam naopak nabídnout, na to se zeptáme Tomáše Valenty, ředitel nábytkové banky Praha.

mluvčí 
Slíbil moderátor Tomáš Pavlíček. Díky budeme se těšit zatím na slyšenou.

Zprávy PLUS 18:35
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 19:29 , Pořad: 18:35 Zprávy
PLUS , Země: Česko
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
4 týdny války na Ukrajině co tu dobu se ruský prezident Vladimir Putin zbavil osmi svých generálů a propustil také tisícovku lidí
ze svého okolí a to od ochranky až po úklidovou službu Vojta Putin svůj života zbavuje se tak každého na koma ulpělo
sebemenší podezření jeho svržení požadují tamní lety boháči kteří přicházejí o svůj majetek může tedy válku ukončit Putinův
vpád ptát se budou redaktora Lidových novin Ondřeje Soukupa vítejte ve vysílání dobrý den.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den také komentátora publicisty Jefima Fištejna vy vítejte ve zprávách dobrý den dobrý den vám našim aktuálním tématem
Volodymyr Zelenskyj prohlásil že jakoukoliv kompromisní dohodu by mělo schválit referendum kde se nabízí 2 otázky je možné
organizovat referendum když čtvrtina lidí je na útěku a chtějí vůbec Ukrajinci po tom co prožili s Rusy jednat o ústupcích pane
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Fištejne.

mluvčí 
Tak prezident jako ústavně nejvyšší šéf celého státu a velitel ozbrojených sil musí mluvit o jednáních, ale je třeba dobře číst
jeho prohlášení on jasně řekl, že podmínkou referenda je nejen zastavení bojů, ale i stažení ruských vojsk ze všech území
Ukrajiny ze všech jen tehdy bude platné referendum, protože jinak jsme situaci, kdy věříme věříme Putinovi říká, že referendum
na Donbasu nebo na Krymu určilo současnou přináležitost třeba Krymu Ruské federaci je to je to ne nesprávný výklad od
začátku referendum po obsazení není platný podle mezinárodních pravidel to je důvod, proč nebyl platný anšlus Rakouska s
Německem, protože bylo to referendum se konalo po obsazení Rakouska takové referendum není platné zkraje ze začátku z
podstaty takže Zelenskyj mluví o referendu, které by následně po stažení všech ruských vojsk mělo proběhnout na Ukrajině a
mělo by schválit případné změny územní změny organizační struktury ukrajinské vlády a tak dál cokoliv co bude dohodnuto by
mělo následně schválit ukrajinské obyvatelstvo můžete mít stoprocentní záruku, že žádné územní ústupky ukrajinského byla to
sklonech neschválil a ani Zelenskyj netvrdí, že by se mělo jednat o nějaké ústupky země smyslem jeho návrhu je zachování
územní celistvosti Ukrajiny včetně Doněcké luhanské oblasti včetně Krymu.

mluvčí 
Pane Soukupe, jak to vnímáte vy, jaká je vlastně nálada mezi Ukrajinci? Měli by chuť jednat a případně ho hlasovat v referendu
o ústupcích Vladimiru Putinovi a nemusí to být jenom ty území?

mluvčí 
Já myslím, že ze strany Volodymyra Zelenského je to především také pokus o jakoby chránění si vlastní osoby nebo respektive
aby nemohlo dojít k nějakému prostě rozštěpení v té společnosti, aby nemohl on on být obviňován z toho, že prostě někde za
zavřenými dveřmi s dveřmi se prostě domluvil se Vladimirem Putinem na něčem, takže si to prostě nechá jako takhle
takovýmhle způsobem posvětit, a to mi přijde jako rozumné tím spíše, že on před válkou byl vlastně velmi často obviňován z
toho, že je příliš měkký, že by byl ochoten prostě zradit atd. teďka ty hlasy přirozeně zmizely. Nicméně pokud by najednou
prostě řekl no dobře, tak ten Krym si nechte a no a ten Donbas prostě tak my třeba to odloží jména 50 let na to nevstoupíme,
tak věřím, že tyhle ty hlasy by se okamžitě objevily.

mluvčí 
Pojďme tedy teď přímo k osobě Vladimira Putina. Mluvili o tom, že zbavuje spousty lidí ze svého okolí, ale vím o dvou lidech,
kteří jsou Vladimiru Putinovi hodně blízcí. Je to ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Sergej Šojgu. Začneme na
problém, kde se bere ta jeho oddanost ruskému prezidentovi. Pane Fištejne?

mluvčí 
Tak je zařízen každý z lupičských gang každý člen a zvlášť člen vedení gangu má mít čistě krevní vztah ke své lupičské
zločinecké věcí i platí to i pro Rusku společnost a její vedení každý musí mít krev na ruku, to je známý princip, který třeba jsme
poměrně nedávno viděli u Islámského státu Isis, který vyznačoval tím, že každý člen nebo vedoucí člen měl podříznout cizince,
aby dokázal svou dám a pak už byl a pak už by byl jaksi nejednat silný pak už by ne nemohl jednat s nepřítelem, protože má
krev na ruku stejně tak to platí pro současné zařízení, současnou organizaci putinského zločineckého gangu, který vládne
Rusku doslova do písmene. Jednak je třeba si uvědomit to asi málo uvědomoval, že státní struktura Ruské federace se vůbec
nepodobá struktura demokratických nebo civilizovaných státu, to nejsou činovníci volení, nikdo z nich, včetně Putina, vždy si
pamatujeme, že Putin nejdřív byl dosazen a až pak následně potvrzen v nelegálních ne ne legitimních volbách následně, a tak
to bylo potom s každým činovníkem každý úředník ruského státu je dosazen ze shora, nikoliv zvolen zezdola, takže vertikála
moci, kterou Putin zřídil se skladem výlučně, to je třeba pochopit výlučně z příslušníků FSB, což je dědic KGB a buďto už byl
dosazen do této funkci jako spolupracovník FSB, anebo následně se stal spor spolupracovníkem FSV , platí to pro každého z
nich i ten, který se kryje jaksi civilním povoláním nebo nějakým diplomatickým pasem, jsou to psané nebo nepsané
spolupracovníci FSB, to je unikátní struktura, kde bezpečnost ten tato bezpečnost, v uvozovkách, v podstatě struktura, která
provádí násilně násilí na Rusech samotný řídí tento stát od do zet každý ministr i ministr ministr třeba natolik civilně jako ministr
spojů nebo něčeho takovýho, tak je svázán s FSB, stačí, když řeknu, že ministr kultury, který mimochodem nyní řídí jednání s
Ukrajinou pan Medynský bývalými ministr kultury, to je člověk, který prohlásil, že nejlepším a nejvýstižnějším symbolem
současného Ruska je samopal Kalašnikov.

mluvčí 
Suffolku odkloníme od války na Ukrajině už příští rok, kdy budeme volit prezidenta, by mohli mít snadnější možnost uplatnit svůj
hlas. Voliči, kteří to mají k urnám hodně daleko, tedy v zahraničí o zavedení korespondenční volby vedou diskuze celá
desetiletí. Teď mají poslanci návrh na stole, jaká jsou pro a proti téma pro mé hosty europoslance Jiřího Pospíšila. Dobrý den.

Krásné senátora Marka Hilšera vás vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobré dopoledne. A poslance Radka Vondráčka vyvíjet vy
vítejte ve zprávách. Dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Zásadní otázka na začátek od kritiků často zaznívá nežijí tu ať nevolí souhlasíte s tím nebo je načase volby víc zpřístupnit
občanům a přibývajícím v zahraničí pana Pospíšila.

mluvčí 
Já s tou kritikou nesouhlasí a jako europoslanec říká se podívá zrada evropský rozměr, tak většina zemí Evropské unie Evropy
dneska má korespondenční volbu, aby se třeba podíváme do sousedního Německa, tak to korespondenční volbu volí až 40 %
voličů, a to nejen voličů, kteří žijí v zahraničí, ale i voličů, kteří v Německu tedy korespondující volba je něco, co dnes využívá
celý moderní svět a co přibližuje výt volební právo občanů sdělil musel to občanům život, aby překvapuje, pokud někteří z
politiků kritizuje něco, co občanům zjednodušit život, tzn. pohodlněji vykonat své pasivní volební právo jít volit.

mluvčí 
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Tak my jsme měli zrovna včera v Poslanecké sněmovně zajímavý seminář za účasti ústavních právníků zástupců, řekněme,
politik politiků a veřejnosti. Ten argument, co jste říkal na začátku, nežijí tu, ať nevolí ten v takové podobě v podstatě nezazněl.
Ten základní akcent spočíval v tom, že korespondenční volba může mít velmi vážné důsledky na volební systém vůbec na
demokracii a že by si zasloužila lepší veřejnou diskuzi, zatímco my máme pouze nějaký senátní návrh, který už snad má přijít na
řadu bez toho, že by proběhla opravdu hluboká diskuze na téma, zda jsou ohroženy nebo nejsou principy tajnosti svobodnou
cti a přímosti volby a ty pochybnosti tady jsou poměrně velké těch argumentů je hodně, proto jsme taky zorganizovali seminář,
já už jsem dostal nějaké reakce na svá vystoupení od krajanů v zahraničí. My jsme připraveni o tom bavit, hledat nějaká řešení,
ale ty obavy, že korespondenční volba může ohrozit důvěryhodnost voleb v České republice jako celku, tady reálně existují.

mluvčí 
Pane Hilšere, jak jsme zmínili, ta diskuze nad korespondenční volbou se tu už v podstatě 2 desetiletí je potřeba další
podrobnější diskuze a podrobnější diskuze už potřeba není, jak správně říkáte té volbě se debatuje 20 let, ten návrh je
naprosto připraven. A já bych chtěl říct, že ty argumenty, které vlastně používán pan Vondráček teď neřekl, ale v minulosti
říkal, nežiješ tu nebo ale to prostě už není pravda dnes dnes máme tisíce tisíce studentů Erasmu v zahraničí, máme řadu
pracovníků vědeckých pracovníků, kteří jezdí třeba na roční pobyty do zahraničí, takový vědec v Seattlu na určitě světlu musí
cestovat 2000 km do volební urny, což je velký problém tak, že to, co vlastně říkají, není není pravda, ty občané jsou občané
České republiky, oni mají volební právo pouze nějaké, řekl bych etapě životní fázi se vyskytly třeba na rok v zahraničí a oni
chtějí volit, oni chtějí volit a ta volba jim vlastně není umožněna z objektivních důvodů, protože musí opravdu daleko cestovat,
takže oni se vlastně nachází jakési diskriminaci oproti těm voličům, kteří mají volební místnosti 20 minut, protože to mají za
domem, takže to je opravdu potřeba říci, tady je porušen princip rovnosti volebního práva a tu pan Ondráček neříkám to
taková trošku politika té vychytralé lišky z té bajky o čápovi lišce, která pozve toho čápa na večeři a dámu večeři na ten na ten
na ten plochý talíř ten Čáp se nemůže najít podobně, je to i s tím, co tady říká pan Vondráček, ono totiž oni zdůrazňují tu
tajnost té volby, ale voliči říkají v tom zahraničí říkají my chceme chránit vás, chceme chránit tajnost té volby, ale přitom vůbec
ne beru v úvahu ten argument, že ten ulice ani do té volební místnosti nemusí často dostat, protože například ten student
nemusí mít tolik peněz, aby mohl v prezidentské volbě 2× cestovat 1000 km jo nebo 600 km, takže to je opravdu velký problém.
My bychom měli každý demokratický stát by měl umožnit každému občanovi výkon volebního práva a té korespondenční volba,
jak správně řekl pan europoslanec Pospíšil, je to naprosto běžná standardní věc v drtivé většině demokratických zemí v drtivé
většině demokratických zemí to funguje a opravdu je třeba už po 20 letech to zavést.

mluvčí 
Představujeme.

mluvčí 
Střešní tašku bramac Star s unikátní.

mluvčí 
Technologií reflexního povrchu střecha na celý život exkluzivních.

mluvčí 
Barvách IBM a bramac.

mluvčí 
Není mince jako mince tento pořad vám přináší česká mincovna emitent české měny a investičních mincí s reálným
zhodnocením mrazíme českou měnu od roku 1993.

mluvčí 
Dobrý večer začátek pracovního týdne s sebou přinesl nadprůměrně teplé a slunečné počasí dnes byla obloha blankytně
modrá téměř bez mráčku a pro nás zaznamenali i naši diváci za fotografie děkujeme Slunečná obloha nás čeká i během
zítřejšího dne sluníčko nám ráno vyjde v 5 hodin 56 minut a večer zapadne ve čtvrt na 7 bio předpověď bude zítra ztížená na
druhém stupni a to kvůli ranním teplotám které se ještě budou pohybovat kolem nuly tzn. nejčastěji od plus dvou do minus dvou
stupňů Celsia během dne se ale prohřejeme zda nás čeká nejenom nejteplejší den tohoto týdne ale pravděpodobně prozatím
tohoto roku maximální teploty se v odpoledních hodinách budou pohybovat od 16 20 °C ojediněle budou atakovat až 21 stupňů
a to zejména s největší pravděpodobností v Moravskoslezském kraji teplo bude ale i na horách čekáme teploty kolem 10
stupňům Celsia tepleji bude na Šumavě až +14 stupňů vítr zítra skoro foukat nebude v následujících dnech nás změna
charakteru počasí prozatím nečeká očekáváme jasnou nebo polojasnou oblohu a teploty vysoko nad normálem kolem 15 nebo
16 stupňům Celsia po ránu ještě ale teploty kolem nuly takže počítejme s ranními mrazíky oblačnosti začne přibývat až na konci
týdne a to od severu území na začátku příštího pracovního týdne se po dlouhé době opět dočkáme srážek a na horách mohou
padat i sněhové vločky pojďme se ještě rychle podívat na počasí v Evropě slunečné počasí je totiž nejenom u nás ale v celé
střední Evropě a to je ode mě o počasí vše teď hlavní zprávy.

mluvčí 
Představujeme střešní.

mluvčí 
Tašku bramac Star s unikátní.

mluvčí 
Technologií reflexního povrchu střecha na celý život exkluzivních.

mluvčí 
Barvách IBM a bramac.

mluvčí 
Není mince jako mince tento pořad vám přináší česká mincovna emitent české měny a investičních mincí s reálným
zhodnocením mrazíme českou měnu od roku 1993.
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mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
5 minut před sebou startují hlavní zprávy.

mluvčí 
Hezký večer vítáme vás.

mluvčí 
Už 300 000 ukrajinských uprchlíků v Česku číslo upřesnil.

mluvčí 
Premiér Fiala policie už zaznamenala případy jejich zneužívání.

mluvčí 
Bývalá vládní.

mluvčí 
ČSSD utopená v dluzích stovky milionů korun chce získat prodejem paláce v Praze.

mluvčí 
Jasný viník dramatického zdražování v Česku podle Petra Fialy je to jednoznačně Putin.

mluvčí 
Ukrajina je pro ruskou armádu branou do Evropy to jsou slova.

mluvčí 
Ukrajinského prezidenta.

mluvčí 
Volodymyr Zelenskyj tentokrát promlouval k italskému parlamentu a vyzýval k zastavení barbarství. Zároveň by prý uvítal,
kdyby se právě papež stal prostředníkem mírových jednáních s Ruskem.

mluvčí 
Díváte se na záběry ruského ministerstva obrany chlouby ruské armády ruský radiolokátor ruské vrtulníky akci po dnešní.

mluvčí 
Skupina nočních lovců složená z helikoptér k 52 AN 28 ran zničila 9 ukrajinských tanků.

mluvčí 
Jestli nám to.

mluvčí 
Toto už jsou záběry, které teď kolují po sociálních sítích, mají být husto menu na severu Kyjeva. Ruští vojáci přichyceni při činu
mají krást koberce přímo z bytů.

Rusku dochází živá síla, nasazení mládeže do války je možné, míní rusista URL
Automatický překlad
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návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
V souvislosti s válkou na Ukrajině se objevuje množství informací o ruské armádě, jejichž zdrojem je jen a pouze ukrajinské
vojsko. Jednou z nich je i zpráva, že Moskva chce do bojů povolat chlapce z mládežnické organizace Junarmija. „I takový scénář
je možný,“ konstatuje Karel Svoboda, odborník na Rusko. Míra nejistoty je však v zemi výrazně vyšší než kdekoliv jinde,
podotýká.

Ukrajinská média a po nich i některá další včetně českých přinesla zprávu, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu podepsal
rozkaz, podle nějž bude moci Rusko do bojů na Ukrajině povolat i členy mládežnického hnutí Junarmija. Věřil byste takové
informaci?

Samozřejmě může být součástí informační války ze strany Ukrajiny. Na druhou stranu jasně vidíme, že se původní ruské cíle a
původní představa o válce na Ukrajině neplní. Rusko se snaží povolávat jak žoldnéře ze Sýrie, tak kadyrovce, kteří se nakonec
ukázali jako nepříliš vhodní. A kromě nich i vojáky ze vzdálenějších oblastí Ruska. Vůbec bych se tedy zapojení Junarmije
nedivil. Tvoří ji lidé, kteří jsou od dětství vychovávaní ve vojenské disciplíně.

Co je to přesně za jednotku a jak je velká?

To nedokážu odhadnout, ale sama Junarmija se chlubila až milionem členů. Jsou to děti od osmi let, které mají uniformy a
podstupují vojenský dril. Je to podobné, jako tady byly oslavy Prvního máje. Dovolím si říct, že na ruských oslavách nebyl
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nikdo, kdo by na ně šel spontánně. Bylo to secvičené.

Podle medializovaných zpráv půjdou do boje chlapci od sedmnácti let.

Je to zvláštní, že by se měli někam posílat sedmnáctiletí puberťáci, ale nevíme, jaké tam budou mít úkoly.

Karel Svoboda

Komentátor a odborník na Rusko Karel Svoboda působí v Institutu mezinárodních studií FSV  UK . Zabývá se politickou
ekonomií postsovětského prostoru, eurasijskou integrací a ruskou politikou.

Pokud bychom na moment přijali, že je to pravda, proč by to Kreml dělal? Může za tím být propaganda? Nebo snad
neschopnost Kremlu přinutit k poslušnosti členy standardní armády?

Kreml hlásal, že na Ukrajinu nebude posílat záklaďáky. Armáda proto i lidem, kteří jsou ve věku vojáků základní služby, dává
smlouvu, aby to nebylo poznat. Pravděpodobně by tedy za vysláním Junarmije mohla být lepší disciplína jejích členů.

Nečekám však, že by tito lidé šli přímo do první linie. Učit se, jak rozebrat samopal, a jít přímo bojovat je přece jen něco jiného.
Je to celé na vodě. Ovšem to, že Rusku dochází živá síla a že morálka ruské armády není příliš vysoká, je víc než zjevné.
Vojáci nevědí, proč mají na Ukrajině bojovat. Řeči o denacifikaci už nikoho nepřesvědčí. Ve srovnání s motivovanými Ukrajinci,
kteří brání svou zemi, je to obrovský rozdíl.

Ale je to skutečně tak, že Kremlu docházejí lidé? Přece jen je ruská armáda celkově mnohem větší než oněch 200 tisíc vojáků,
kteří byli nasazeni do války. Byl by problém poslat na Ukrajinu i jednotky ze vzdálenějších částí Ruska?

Není možné přesunout celou armádu na jedno místo. Nemůžete mít nekrytý zbytek teritoria. Nějaké jednotky se sice přesouvají,
ale to jsou ti záklaďáci, u kterých se Rusové dušovali, že nikam nepůjdou. Druhá věc je, že ruská armáda je prolezlá korupcí.
Původní pokus nahnat vojáky na Ukrajinu s tím, že bude po válce dřív, než zjistí, že to není cvičení, selhal. A v tuto chvíli už
žádného vojáka nepřesvědčíte, že jede jen na cvičení. 

Mládežnická organizace Junarmija: 

Nemohli by Rusové Junarmiji využít v propagandě proti Ukrajině a v případě, že by se tam těm mladým klukům něco stalo,
křičet: „Vraždíte naše děti!“?

To je velmi dvojsečné, protože by se to okamžitě mohlo obrátit proti nim. Lidé v Rusku by křičeli: „Posíláte tam naše děti!“
Moskva může samozřejmě hlásat: „Podívejte se, jak naše mládež stojí za Putinem!“ A označit je za dobrovolníky. Ale je to velmi
riskantní. Nikdy nevíte, co se může stát. A ani ruská propaganda už by to pak nemusela zvládnout „ukecat“.

Věřil byste zprávám, že ruští vojáci odmítají bojovat a vracejí se do Ruska? Například v Sumské oblasti to podle ukrajinského
generálního štábu udělalo tři sta ruských vojáků.

Nevím, jestli je pravdivá tato konkrétní zpráva, ale obecně už ruští vojáci nemají příliš důvodů k boji. Žádná ze záminek, jako
byla genocida na Donbase nebo fantasmagorie o biologických zbraních, se nepotvrdila. Množí se také zprávy, že slavní
kadyrovci dostali potupně roli týlových jednotek. Mají hlídat, aby nedocházelo k dezercím, a případně po dezertérech střílet. Na
nic se nemůžete stoprocentně spolehnout, ale když je podobných zpráv tolik, něco na nich bude. A i když vojákům, kteří utečou
zpět do Ruska, hrozí postih za neuposlechnutí rozkazu, asi jim to stojí za to víc než bojovat na Ukrajině. Nebo se tam spíš
nechat zabít.

Před pár dny Rusové oslavili výročí formálního připojení ukrajinského poloostrova Krym k Rusku. Například na záběrech z
Moskvy byli vidět nadšení jásající lidé. Někteří však sami říkali, že měli účast povinnou. Jak oslavy hodnotíte vy?

Kdo by tady u nás šel dobrovolně na oslavu čehosi, co se stalo před osmi lety? Ty mechanismy jsou poměrně jasné. Nasbíráte
lidi, kteří jsou závislí na státním rozpočtu, naložíte je do autobusů a odvezete je tam. Dostanou prapor, „Z“ na bundu a začnou
mávat. Když mávají dostatečně, jsou v pohodě a mají výhody. Když nemávají dostatečně, začnou se jich ptát, proč mávají tak
málo. Na místě také kontrolujete, jestli vám neodcházejí moc brzo. Někde se to nepovedlo, takže bylo vidět, že lidé hromadně
odcházejí výrazně dřív. Je to podobné, jako tady byly oslavy Prvního máje. Dovolím si říct, že na ruských oslavách nebyl nikdo,
kdo by na ně šel spontánně. Bylo to secvičené. Co to říká o náladách v populaci? Těžko říct. Říká to hodně o náladách, které
by Kreml rád viděl. My však pro to nemáme žádnou oporu. Ruské průzkumy veřejného mínění jsou k nepoužití. 

Když se vás v Rusku někdo zeptá, jestli podporujete speciální vojenskou operaci na Donbasu, řeknete buď „ano“, nebo „nechci
odpovídat“. Je to na vás. Ale lidí, kteří si dovolí říct „ne“, je málo, protože jim za to hrozí postih. Pro nás je to proto velmi
nečitelné. I od svých známých jsem se ovšem dozvěděl, že když Ukrajinci svým příbuzným v Rusku říkají „bombardují nás“,
Rusové jim odpovídají: „Vždyť jste fašisti, patří vám to.“ Ruská televize je coby propaganda docela efektivní, ale kvantifikovat to
nedokážeme. Zase bych si nechtěl dělat naděje, že je celé Rusko proti válce a jen se nemůže vyjádřit. Tak jednoduché to není.
Ovšem nepřeceňoval bych ani ten obraz, že všichni stojí za Putinem.

A co záběry Rusů, kteří se přetahují o cukr? Nemohou aspoň ty narušit poklid ruské populace?

To se zatím považuje za dočasnou záležitost. Cukr, sůl a případně pohanka jsou v ruské tradici základní komodity. Dokud je
běžný Rus z vesnice má, přežije. Z cukru se buď udělá samohonka, nebo se něco zavaří. 
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OBRAZEM: Propagandistické „Z“ bylo všude. Rusové jásali nad anexí i válkou

Sankce budou k lidem teprve docházet a samozřejmě budou nepříjemné. Jenžepropaganda to zřejmě bude umět obrátit tak,
aby to vypadalo, že jsou Rusové trestáni za svůj principiální boj proti fašismu a tak podobně. Když toto dobře zvládne, ruský
národ se v tom ještě utvrdí.

Vladimir Putin má tedy neotřesitelnou pozici?

To ne, ale my nevíme, jakou tu pozici vlastně má. Procento nejasností je v Rusku výrazně vyšší než kdekoli jinde. Ve
standardní demokratické zemi se podíváte na průzkum veřejného mínění a máte jasno. V Rusku tuto možnost nemáte, protože
říct „nepodporuji Putina“ je tam věcí odvahy. Je v tom ten podtón, že děláte něco protistátního. Protože kdo je proti Putinovi, je
proti státu.

Foto:
Členové Národního hnutí mladých armádních kadetů (Junarmija) a námořní důstojníci na shromáždění podpory ruské invaze
na Ukrajinu. (16. března 2022)
Profimedia.cz

FotoGallery:
Členové Národního hnutí mladých armádních kadetů (Junarmija) a námořní důstojníci na shromáždění podpory ruské invaze
na Ukrajinu. (16. března 2022)
Profimedia.cz

Karel Svoboda
archiv, MAFRA

Rusové slaví výročí anexe Krymu. Snímek pochází z Krasnogorsku. (18. března 2022)
Profimedia.cz

Vyhlásí Bělorusko oficiálně Ukrajině válku a zapojí se přímo do bojů
RÁDIO , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 20:47 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 275 988,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Vyhlásí Bělorusko oficiálně Ukrajině válku a zapojí se přímo do bojů? Tak tahle otázka v posledních dnech intenzivně
zaměstnává nejenom komentátory západních novin jako Guardianu nebo Bildu, ale hlavně ukrajinské obránce. Generální štáb
ukrajinských ozbrojených sil konstatoval, že Moskva pokračuje v propagandistickém tlaku na Minsk, aby na Ukrajinu poslal
svoje vojáky. Kyjev hodnotí riziko bylo ruské ofenzívy směrem k ukrajinské Volyni jako vysoké. Já vítám ve vysílání Jana Šíra
politologa z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Můžeme si zrekapitulovat, jak se už Bělorusko na Putinovi invazi podílí, jak jí pomáhá?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak Bělorusko je zapojeno do rusko-ukrajinského konfliktu tím způsobem, že Rusko pro tu poslední ofenzívu využívá mimo jiné
běloruského území, tzn. z běloruského území vpadla ruská armáda na Ukrajinu ve směru na Černíkov a Kyjev. Z Běloruska, z
běloruských letišť startují ruská letadla, která bombardují ukrajinské území. A z Běloruska je Ukrajina i ruskými jednotkami
ostřelována. Mimo to samozřejmě tady je potřeba říci, že tím, že Bělorusové oficiálně stále ještě s Ruskem na běloruském
území cvičí, tak provádí manévry při ukrajinských hranicích, které na sebe vážou ukrajinské síly, zatím tedy do těch bojů,
přímých bojů Bělorusové nedosáhli, ale hodně věcí nasvědčuje tomu, že by toto už v dohledné době nemuselo platit.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Tak a podle vás je či není pravděpodobné, že by Bělorusko vstoupilo otevřeně do války s Ukrajinou? Co naznačuje, že by se
tak mohlo stát?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Máme informace ze zpravodajských zdrojů, které unikají do západního tisku. Zdroje, které pocházejí jednak ze Spojených států
a jednak ze Severoatlantické aliance s odvoláním mimo jiné na satelitní snímky, které jsou k dispozici, které nasvědčují nebo
ukazují přímo rostoucí koncentraci vojsk při krajských radnicích v postavení, které napovídá přípravě na útok.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Zajímavé je, že podle redaktora Rádia Svoboda Rastislava Chotina mají Bělorusové u hranic asi 5 praporů, 5 taktických skupin
a neustále prý rotují k hranici a od ní, ale zatím ji nepřekročili a o tom, že by běloruský režim chtěl se přímo zapojit do bojů, o
tom jsme slyšeli od Lukašenka několikrát, pak to zase popřel. Co by vlastně mohlo běloruskému diktátorovi bránit v tom, aby na
Ukrajinu poslal svoje vojáky?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
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Já se obávám, že Lukašenko není tím, kdo rozhoduje o tom, jestli běloruská armáda bude nebo nebude zapojena přímo do
bojů na Ukrajině proti Ukrajině, pokud Lukašenka byl schopen tomu nějakým způsobem zabránit, tak si myslím, že by to bylo v
návaznosti nás totální bojovou nepřipravenost těch jednotek, o kterých uvažujeme jako o invazních jednotkách a muselo by to
být spojeno velmi pravděpodobně i s nárůstem domácí opozice a nějakého postojích atp.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Může být ta opozice i uvnitř třeba armády, protože zástupci běloruské opozice se sídlem v Litvě uvedli, že někteří důstojníci
běloruské armády se postavili proti invazi, další utekli do zahraničí. Zdá se vám to jako věrohodná informace?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tyto informace máme. Tady bych ještě k tomu připomněl, že přesto dvěma a něco týdny náčelník ruského Generálního štábu
nabídl svoji rezignaci právě z toho důvodu, že se ukazuje, že bojová morálka, bojový duch běloruských jednotek je extrémně
nízký pro účely této připravované operace a že běloruské síly mají velké problémy vůbec s doplňování a kompletací těch
jednotek proto, aby mohly být do bojů výrazně zapojené, tzn. to jsou, jedná se o anekdotické informace. Já samozřejmě nemám
přístup k nějakým utajovaným materiálům, které by podávaly nějak celostní obrázek, ale tyto informace máme a o jejich
věrohodnosti já osobně nepochybuji, protože to dává smysl. Bělorusko skutečně není zainteresováno na tom, aby Bělorusové
válčili proti tradičně skutečně přátelskému národu, což jsou Ukrajinci, ale jak už jsem řekl, ta situace se v Bělorusku se zejména
po roce 2020 zásadním způsobem změnila projevem a důkazem v důsledku čehož je nárůst přímé vojenské kontroly ze strany
Ruska a je otázka nakolik ještě Lukašenko sám o situaci rozhoduje a má ji pod kontrolou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
No a jaké důsledky by pro Bělorusko mělo, kdyby se skutečně odhodlalo k aktivní účasti ve válce? Byla by to nakonec taková
změna, když v té mezinárodní izolaci a pod dopadem sankcí už je vlastně nyní?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak pod dopadem sankcí je, ale ty sankce vypadají trošku jinak než ty sankce, které byly schváleny proti Rusku. To znamená,
ty sankce samozřejmě jsou měkčí, než jaké jsou proti Rusku a lze předpokládat, že by byly dále, že by byly dále zpřísněné a
Bělorusko by mohli poslat stejně jako se to blíží k Rusku nebo hospodářsky kdokoliv a vrhnout je o pár desetiletí nazpátek. Já
nejsem schopen odhadnout nutně dopady náš nynější situaci v Bělorusku i si myslím, že by nutně, ale tady zatím stále
spekulujeme by to nemuselo mít ani větší vojenský dopad na tu situaci v zóně rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu, ale
jednalo by se tedy samozřejmě o velice nebezpečnou eskalaci v té horizontální rovině se značnými geopolitickými dopady,
protože by to znamenalo, že by do stále probíhajícího ozbrojeného konfliktu by bylo zapojeno, přímo zapojena další země, a
když se podíváme na to, že Bělorusko sousedí nejenom jako Ukrajina s Polskem, ale i třeba s dvěma republikami Pobaltí, tak to
samozřejmě zvyšuje rizika toho, že by ten konflikt se mohl přelívat i dál přes hranice dalších zemí a v to s sebou nese další
společné rizika.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Jan Šír, politolog z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuji,
na shledanou.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Děkuju.
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Andrej Babiš obžalován v kauze Čapí hnízdo
TV , Datum: 22.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 10 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.03.2022 23:22 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 751 854,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Čerstvě obžalovanému Andreji Babišovi by trestní stíhání, a dokonce ani pravomocný rozsudek nemusely stát v cestě k
prezidentskému úřadu.

Rey KORANTENG, moderátor 
O obžalobě bývalého premiéra v kauze Čapí hnízdo zřejmě rozhodla 3 nová svědectví. Babišovi hrozí až 10 let vězení.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Státnímu zástupci se zřejmě dostaly do rukou důkazy, díky kterým věří, že je schopný přesvědčit soudce o Babišově vině.

Radek KEDROŇ, zástupce šéfredaktora pro investigativu a publicistiku, Seznam Zprávy 
Klíčová jsou asi ta svědectví, kdy Andrej Babiš mladší vypověděl, že si vůbec není jist, že podpis pod smlouvami na Čapí
hnízdo je jeho, jestli je pravý.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Na to, co se změnilo v jeho výpovědi, jsme se ptali i samotného Andreje Babiše mladšího. O Čapím hnízdě ale nechtěl mluvit. V
případu ale nově vypovídali i další svědci.

Radek KEDROŇ, zástupce šéfredaktora pro investigativu a publicistiku, Seznam Zprávy 
Pak je tam svědectví jednoho dřívějšího vrcholového manažera, který říká, že vlastně vše, co se týkalo Čapího hnízda, tak
organizoval přímo Andrej Babiš, a pak jsou tam rovněž svědectví bankéřů z banky HSBC, kteří údajně nebo alespoň podle
našich informací měli říci, že informaci, kterou dostali z Česka, tak že je to projekt Andreje Babiše.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
I přes obžalobu ale plány bývalého premiéra, který svou vinu dlouhodobě odmítá, zůstávají při starém. Spekulace o jeho
kandidatuře na Hrad tak mohou pokračovat.

Andrej BABIŠ, bývalý předseda vlády /ANO/ 
Na moje rozhodnutí, jestli budu kandidovat, nebudu, to určitě nemá žádný vliv.

Jan KUDRNA, ústavní právník, Právnická fakulta UK 
Náš právní řád vůbec nepředjímá možnost, že by otázka bezúhonnosti měla hrát roli v kandidatuře a ve volbě, to je na
demokratickém rozhodnutí voličů.

Denisa HEJLOVÁ, expertka na politický marketing, FSV  UK  
Určitě to není dobré znamení pro případnou kampaň. Ten člověk musí mít nějaký morální kredit. Prezident prostě ztělesňuje
nějakou morální autoritu.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
V cestě na Hrad by tak Babišovi po právní stránce ale nemusel stát dokonce ani pravomocný rozsudek, i když podle expertů je
téměř vyloučené, že by soud rozhodl ještě před prezidentskými volbami.

Jan KUDRNA, ústavní právník, Právnická fakulta UK 
Může být zvolený, ale je otázkou, jestli by se stal prezidentem, protože Ústava říká, že prezidentem se člověk stává okamžikem
složení slibu, takže prezidentem by se mohl pravděpodobně stát pouze tehdy, kdyby se za ním celý Parlament vydal do vězení.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Pokud bude Andrej Babiš zvolen prezidentem ještě předtím, než padne pravomocný rozsudek, trestní stíhání se na dobu, co
bude v úřadu, přeruší. Lucie Hlubučková, televize Nova.

Jaký vliv má čtení elektronických textů na učení. Dokážou v nich žáci odlišit fakta od dezinformací? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Šárka Vlasáková, autorka je studentka FSV UK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
23.03.2022 05:32 , Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Vzdělávání , AVE: 35 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
Interaktivní tabule, prezentace referátů v PowerPointu, sdílené Google dokumenty s výpisky, čtení elektronických knih i chytré
výukové aplikace – taková je dnes běžná školní realita. Během nedávného období online výuky navíc studenti začali pracovat s
e-texty ještě intenzivněji než dřív.

Zároveň s IT technologiemi vstupujícími do vzdělávacího procesu se ale rodí i spousta otázek: Dokážou se žáci z e-výpisků
efektivně učit? Jaký benefit jim přináší elektronické učebnice a četba e-knih? Umí v textech na internetu odhalit záměrnou
manipulaci a poznají podvodný e-mail?Propiska a sešit versus e-zápisky

Vhodností elektronických učebních textů pro studenty se už zabývala řada průzkumů. Velká část z nich připouští negativní
důsledky studia z e-materiálů, hovoří například o bolestech hlavy a očí, únavě, zvýšené pracovní zátěži i hladině stresu. 

Proti zdravotním faktorům ale stojí ty vzdělávací, v nichž mají elektronické materiály nad tištěnými navrch, tedy alespoň podle
některých odborníků, kteří tvrdí, že žáci jsou si z e-podkladů schopni zapamatovat více informací. Podle mezinárodních šetření
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PISA se navíc zdá, že čtení e-textů má pozitivní dopad na čtenářskou gramotnost. Z některých výzkumů také vyplývá, že by
měly snižovat deficit lidí s dyslexií – studenti s touto poruchou četli e-texty rychleji než tištěné a také jim snadněji porozuměli.

Praxe ale ukazuje, že každému vyhovuje něco jiného. „Ve škole využívám obojí. Někdy nám učitelé posílají prezentace nebo
zápisy ve Wordu, jindy si píšu látku z hodiny do sešitu. Nedokážu říct, jestli se mi líp učí z jednoho, nebo z druhého, ale mám
radši elektronickou formu z praktických důvodů. Můžu to mít stažené na mobilu, a tudíž neustále po ruce, když třeba chvíli jedu
v trolejbusu,“ popisuje svoji zkušenost Adam, který chodí do deváté třídy na základní škole v Českých Budějovicích. 

Středoškolačka Monika na to má jiný názor: „Za mě rozhodně psaná forma. Když si ručně píšu poznámky, mnohem líp se mi to
pak pamatuje. Taky mi hodně pomáhají barevné fixy na podtrhávání nebo možnost si tužkou nakreslit doplňující obrázky.“

Každý student má jiné preference, co se stylu učení i studijních materiálů týče. V první fázi ale záleží také na učiteli, jakou
formou podklady poskytne. „Klíčovou dovedností učitele je rozpoznat, která metoda či aktivita se pro danou látku hodí. Nejlepší
je nějaký mix. Někdy dává smysl psát si poznámky do sešitu, třeba při souvislejším výkladu. Ale je důležité snažit se děti vést k
tomu, aby si informace ověřovaly na internetu, vyhledávaly různé zdroje i materiály a obecně se stávaly digitálně kompetentní,“
míní Přemysl Danda, který pracuje jako průvodce v alternativní Scio škole na Praze 4.Výmysl, manipulace, nebo pravda?

K dobré orientaci v internetových vodách jistě patří i schopnost odlišit subjektivní názory autora e-textu od faktů. Této
dovednosti by se děti měly naučit ve škole, ale často to tak není. „Nikdy jsme si neříkali, jak poznat fakta od zkreslených
informací. Většinou se já sám prostě rozhodnu, jestli tomu věřit, nebo ne,“ svěřuje se student druhého ročníku Střední školy
automobilní a informatiky Daniel Kárný. Podle průzkumu PISA 2018 se o zmíněném tématu ve školách učilo 54 % žáků ze zemí
OECD, Česko v tomto ohledu zaostává o několik procent.

„Domnívám se, že se jedná o jedno z nejdůležitějších témat ve školství, mluvíme-li o základních školách,“ říká Přemysl Danda,
který je mimo jiné i zakladatelem neziskové organizace Faketicky, jež realizuje interaktivní workshopy o mediální výchově,
kritickém myšlení i bezpečnosti mládeže na internetu. 

„Naše zkušenosti ze seminářů napříč různými vzdělávacími institucemi v ČR je taková, že se školy tímto tématem příliš
nezabývají. Svou neaktivitu pak kompenzují tím, že si pozvou organizaci, která se mu věnuje. Ale následně už téma
neprobírají.“ Na jeho škole si podle něj uvědomují důležitost celé věci, což může být částečně i zásluha úzkého propojení s
neziskovkou Faketicky: „Žáci zvládnou ověřit základní informace a rozlišit názor od faktu. Dalšímu rozvoji kritického myšlení je
ale třeba se více věnovat i napříč předměty. Nejen tedy v češtině a občanské výuce, ale také ve fyzice, zeměpise, či dokonce
výtvarné výchově.“

Z analýzy České školní inspekce s názvem Čtenářství ve 21. století, která navazuje na výsledky mezinárodního šetření PISA
2018, vyplynulo, že jsou v této oblasti čeští žáci výrazně podprůměrní. Pouze 31 % prokázalo v zadaných úlohách schopnost
odlišit názor od faktu, přitom průměr zemí OECD je 47 %. Nejlépe jsou na tom žáci z USA a Velké Británie, nižší úspěšnost než
u nás byla zjištěna pouze na Slovensku, v Koreji a v Kolumbii. 

Studentka osmiletého gymnázia v Chrudimi Bára si v tomhle ale věří: „Řekla bych, že jsem schopná dobře rozpoznat, kdy text
obsahuje nějaký podstrčený názor a kdy pravdivou informaci. Tuhle problematiku jsme povrchově probírali na jedné hodině
češtiny, kde jsme si prošli pár textů a snažili jsme se přijít na to, jaký byl záměr autora. Zda se snažil čtenáře nějak zmanipulovat
nebo ovlivnit jeho názor. Mně osobně ta cvičení nepřišla moc těžká, ale nevím, jak to vnímali ostatní spolužáci.“

S dekódováním falešných informací se úzce pojí i téma podvodných elektronických zpráv. Odesílatelé klamavých e-mailů často
chtějí vylákat z příjemců citlivé osobní údaje nebo ho donutit kliknout na připojený webový odkaz, který jim například slibuje
výhru. Místo toho si ale uživatel může do počítače nainstalovat třeba nebezpečný virus. 

„Snad každému v mém okolí někdy přišel takový spam do mailu. Já se vždycky podívám, kdo to odeslal a jak je ta zpráva nebo
příloha velká. A když se mi něco nezdá, tak to jednoduše smažu,“ míní středoškolák Daniel. Neotvírat, ignorovat a smazat,
přesně to ohledně takovéto nevyžádané pošty radí i bezpečnostní experti. Ne všechny české děti se k tomu ale staví stejně.

„Přibližně třetina českých žáků nepovažuje za vhodné smazat podvodný e-mail vybízející ke kliknutí na odkaz. Polovina českých
žáků by dle svého vyjádření na e-mail odpověděla a 38 % žáků v České republice se domnívá, že je vhodné co nejdříve
kliknout na uvedený odkaz,“ uvádí studie ČŠI. Falešnou zprávu lze poznat třeba podle toho, že přišla naprosto nečekaně, jsou
v ní nabízeny až neuvěřitelně výhodné podmínky, nutí čtenáře k okamžité reakci nebo obsahuje gramatické i pravopisné chyby.

Tohle se svým studentům snaží ukazovat i učitelka Petránková z druhého stupně základní školy na Praze 5: „Na jedné hodině
ZSV jsme se tématu různých klamavých zpráv věnovali hlavně v souvislosti se sociálními sítěmi. Nabyla jsem dojmu, že děti
takové falešné sdělení na nějaké základní úrovni zvládají odhalit. Vědí, jaké může mít podoby a také co by s ním měly správně
dělat. Ovšem jak se zachovají, až ta situace nastane, to je druhá otázka.“E-učebnice zvyšují motivaci k učení

Obvyklou součástí studia jsou dnes i elektronické knihy nahrané na různých čtecích zařízeních. Studenti nemusí tahat těžké
knihy v batohu a malý displej mohou rychle vytáhnout skoro v každé situaci. Ne všem ale čtečky vyhovují. „Preferuju tištěné
knihy, protože když se například na telefonu plně začtu a ponořím do nějakého příběhu, tak mě začne po čase bolet hlava a
oči. To se u papírových výtisků nestává,“ komentuje gymnazistka Anna.

Stejně jako všechno i e-knihy mají svá pro a proti. Jejich výhodou je, že šetří místo, lépe se s nimi manipuluje a jsou i
ekologičtější, nevýhodou jsou naopak již zmíněné zdravotní problémy při delším čtení a také fakt, že ne každý formát e-knihy se
hodí pro každou čtečku či mobil. Navíc může utrpět i čtenářský zážitek ochuzený o možnost obracet stránky či cítit vůni papíru.

Není ale žádnou výjimkou, že právě virtuální e-svět žáky k alespoň minimální četbě knih motivuje: „Čtení mě většinou nebaví,
spíš jsem vyrůstal na filmech. Z vlastního zájmu jsem přečetl jen pár knih, a to hlavně kvůli počítačovým hrám jako třeba Metro
2033 od Dmitryje Glukhovského. Rozumím tomu, že musíme číst povinnou literaturu, abychom měli nějaký všeobecný přehled,
ale mě to přijde nudné, a tak mi to i dlouho trvá,“ přiznává Daniel Kárný.
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Co se týká přímo e-učebnic, jejich přidanou hodnotou oproti těm tištěným je bezesporu multimediálnost, která žákům umožňuje
zhlédnout například ukázky autentických videí či simulace různých přírodních procesů, jak zmiňuje Karolína Pešková z
brněnské Masarykovy univerzity ve svém článku „Dnešní učebnice pohledem výzkumníků a studentů učitelství“.

Dodává také, že důležitá je i interaktivita, díky níž mohou žáci ihned dostat zpětnou vazbu při řešení nějakého úkolu nebo
spolupracovat se spolužáky na síti. Výuka se tak pro studenty stává atraktivnější, různorodější a názornější, což podporuje
jejich motivaci k učení. Ovšem jednoznačně pozitivní účinek e-učebnic na zvýšení dovedností a znalostí žáků zatím nebyl
dostatečně prozkoumán a definitivně prokázán. 

Foto:
Dobré, ale nikoli samospásné. Používání tabletů a e-učebnic při výuce sice motivuje žáky k učení, ale podle průzkumů úspěch
těch nejlepších škol na technologiích nestojí.
Shutterstock

Putin není car, Stalin, ani Brežněv, i když by rád. To jen nám i jemu straší v hlavě staré obrazy vládce Kremlu URL
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Přepište dějiny: Aktuální válečná situace na Ukrajině způsobila mimo jiné i explozi mnoha a mnoha historických srovnání. Ve
vzduchu poletují roky 1938 i 1939, politici neopomenou aktualizovat střely na fasádě Národního muzea z roku 1968 a
„hitlerizace“ či „stalinizace“ Vladimira Putina v pravidelných intervalech nezná hranic. Tyto „paralely“ ale nefungují.

Je logické, že se dnešní události snažíme pochopit – mimo jiné také tím, že si je aktualizujeme s naší historickou pamětí.
Okupace. Ztráta území. Cizí velká mocnost. To vše nám zdánlivě potvrzuje mozaiku událostí sestavovanou z barevných sklíček
vlastní minulosti. Jenže právě že vlastní, nepřenosné. Jinou zkušenost s Ruskem mají Finové, jinou Poláci a jinou samozřejmě
Ukrajinci. Jinak se na Rusko dívá Německo, jinak USA. A jinak se na sebe dívají sami Rusové, navíc ani oni v tomto
samozřejmě nejsou jednolití.

Významnou roli v těchto aktualizacích hraje obraz Vladimira Putina jako vládce Kremlu – a také zde navazujeme na své obrazy
někdejších ruských (sovětských) vládců. Do značné míry přitom mentálně přistupujeme na hru samotného Putina, který se
snaží [lock]argumentačně i svou pozicí navazovat na obraz někde mezi báťuškou carem a generálním tajemníkem. Když se
však z této svěrací kazajky historické manipulace vyvlékneme, trochu poodstoupíme a budeme se snažit kriticky nahlížet na
charakteristiky ruských (sovětských) vládců – a náš poměr k nim –, bude situace vypadat přece jen o poznání jinak.

Hitler ven, Stalin sem!

Prvním důležitým momentem v zrcadle našich historických zkušeností bude (zas a znovu) naše neznalost ruské reality. Jen
málokdo dokázal během první republiky nahlédnout na skutečný charakter V. I. Lenina, natož jeho despotického nástupce J. V.
Stalina. Samozřejmě máme i příklady pokusů nahlédnout dovnitř ruské (sovětské) reality, jako například v textech historika
Jana Slavíka, méně pak v dalším životopisném opusu z pera grafomana Zdeňka Nejedlého. Ale nestačilo to.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každý týden nový seriál, který navazuje na oblíbený podcast historika
Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. První díl se věnoval výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava,
který se připomíná 15. března. Odpovídal na otázky, kdy přesně protektorát vznikl a jak na počátku fungoval.

Komunistická politika československého státu do roku 1938 byla pak zejména po bolševizaci roku 1929 jednoznačně ve vleku
Kominterny a na prvních stránkách Rudého práva neváhala opakovat Stalinovy lži o nejrůznějších spiknutích během čistek na
konci 30. let. Kritické hlasy, jako například Josefa Guttmanna či Záviše Kalandry, zůstaly kdesi na okraji. Guttmanna zachrání
před trestem po roce 1948 emigrace, Záviš Kalandra zůstane v Československu a skončí na šibenici.

V roce 1956 si to Maďaři „vyřídili“ se Stalinem. Jejich protisovětské povstání pak ale Kreml krvavě potlačil. Foto: archiv Michala
Stehlíka
Stalin stál objektivně za smrtí milionů lidí, aniž to československá společnost brala masově kriticky v potaz. Navíc se situace
ještě komplikovala nebezpečím expanze Adolfa Hitlera, proti kterému Stalin představoval pro některé již před rokem 1938
možnou záchranu. Ne náhodou se po Mnichovu objevuje například i v německy většinové Jihlavě na zdi český nápis ve stylu:
„Hitler ven, Stalin sem.“

Soudruh Novotný bude dobrý prezident

Deformaci náhledu na vládce sovětské říše pak logicky dovršil nástup komunistického režimu také v Československu po roce
1948. Pětiletka do Stalinovy smrti v březnu 1953 byla nesena na fanatické vlně obdivu k vítězi druhé světové války a vládci
bratrské obrovské říše. O to větší byly následné rozpaky, když Nikita S. Chruščov pojmenoval v roce 1956 kult osobnosti a
vyzval ke kritickému pohledu na vlastní minulost. Nejistota a přešlapování však netrvaly dlouho.

Slovo moskevského vládce dál bylo zákonem. O tom se mohl přesvědčit i prezidentský pretendent Viliam Široký. Delegace
československých komunistů právě shodou okolností dlela v Moskvě, když zemřel Antonín Zápotocký. A jakkoliv si Široký již
chystal prezidentský projev, Chruščovova vůle byla jiná.

Antonína Novotného (vlevo) vybral Čechoslovákům Nikita Chruščov. Na snímku československý prezident s Chruščovovým
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nástupcem Leonidem Brežněvem. Foto: archiv Michala Stehlíka
Na místě doporučil do vedení státu Antonína Novotného a všichni poslušně zahlasovali pro tento návrh – až na samotného
Širokého. Ten byl tak zaskočen, že konstatoval, že si to ještě musí rozmyslet, a zdržel se. Moskevský vládce však rozhodl a
další léta se nesla v duchu úzké podpory mezi dvojící Chruščov–Novotný.

Éto váše ďélo…

Co však platilo u jednoho vládce, neplatilo automaticky u dalšího. Svět nervózně sledoval karibskou krizi roku 1962, při které
nakonec svým způsobem ustoupily obě strany. Chruščov se stáhl z Kuby, Kennedy z Turecka. Pro vládce Moskvy to mělo
následně fatální důsledky, když byl tento „politický avanturismus“ v soudružském kolektivu kremelského politbyra kritizován a
Chruščova nahradil v roce 1964 L. I. Brežněv.

Je shodou okolností, že oba tito muži měli celoživotně blízko k Ukrajině – Brežněv byl dokonce za Ukrajince považován, třebaže
se jeho ruská rodina přestěhovala na ukrajinské území za prací. V Moskvě každopádně již seděl jiný vládce, u kterého
československý muž číslo jedna Novotný jen obtížně hledal obdobnou podporu, jaké se mu dostávalo od jeho předchůdce.

Přečtěte si takéProč Putin chce, abychom nenáviděli všechny Rusy. A proč mu nevyhovět

Smutným dokladem pak pro něj byl přelom let 1967 a 1968, kdy si v rámci vnitrostranických bojů o podporu řekl, ale od
Brežněva ji nedostal. Můžeme jen spekulovat, zda si Brežněvovo „éto váše ďélo“ interpretovat jako „je to vaše věc“, nebo spíše
jako mírně výhrůžné „dělejte, jak myslíte…“. Tak nebo onak, Brežněvův obraz bude v naší historické paměti už navždy spojen s
okupací vojsky Varšavské smlouvy ze srpna 1968. Nic na tom nezmění skutečnost, že on osobně patřil při rozhodování o invazi
k těm opatrnějším. Byl si vědom, že brachiální síla s sebou ponese i politické škody. Druhým obrazem v naší paměti bude pak
nekonečný proud polibků mezi Husákem a Brežněvem při každé oficiální příležitosti.

Mezi Kábulem a Maltou

Pokud byla okupace 1968 politickým škraloupem sovětského impéria, vpád do Afghánistánu v roce 1979 byl politickou,
vojenskou i ekonomickou katastrofou. Stárnoucí a nemocný Brežněv schválil strategicky tragické rozhodnutí, které patří ke
kořenům pádu celého impéria. Jestliže dnešní Rusové přičítají konec své velikosti M. S. Gorbačovovi a vodkou omámenému
Borisi Jelcinovi, museli by sáhnout mnohem hlouběji, do přelomu 70. a 80. let, aby našli jeden z klíčů k pádu někdejší sovětské
velikosti.

O tom však Putin ve svých projevech nehovoří – příklad afghánské tragédie se může příliš brzy příliš přesně podobat jeho
vlastní dobrodružné akci, jeho vlastnímu „politickému avanturismu“. S postupným oslabováním a pádem impéria souvisí i
bezradnost československých komunistů. Zjednodušeně řečeno, když přestaly z Moskvy chodit jasné direktivy, bezradnost se
jen prohlubovala. Navíc českoslovenští komunisté vězeli hluboko v minulosti a nebyli schopni reformy, která by mohla až
nebezpečně připomenout politiku pražského jara.

Přečtěte si takéStovky let strachu o moc, odmítání vlastních chyb, perzekuce a hledání nepřítele… O zdrojích ruského jednání

K sametové revoluci tato gerontokratická garnitura doklopýtala jako jedna z posledních ve střední Evropě. A opět – nebuďme v
posuzování dějin příliš bohemocentričtí. Je naší přirozenou vlastností hledat nějaký bod zlomu, kdy končí jedna éra. V případě
studené války to přitom nebude ani tak listopad 1989 s pádem berlínské zdi či československým sametem. Tím momentem
bude mnohem pravděpodobněji maltské jednání G. Bushe a M. S. Gorbačova na počátku prosince 1989, kdy došlo ke shodě,
že dosavadní rámec se rozpadl – a na tento rozpad nebude Sovětský svaz reagovat mocensky a vojensky.

Opilý gosudar

Následující desetiletí 90. let 20. století představovalo nejen mocenskou, ale hlavně mentální proměnu našeho pohledu na sebe
sama i na velmoci kolem nás. Obraz nebezpečného Brežněva a reformního Gorbačova byl nahrazen rudým nosem Borise
Jelcina a Rusko se v našich očích stalo místem, které má dosti problémů samo se sebou, navíc vedeno prapodivnou postavou.

Michail Gorbačov se svojí manželkou Raisou během návštěvy ČSSR v dubnu 1987. Vpravo tehdejší československý prezident
Gustáv Husák. Foto: archiv Michala Stehlíka
Jenomže kombinace ekonomické, sociální a vlastně i politické frustrace dala šanci upínání se k potřebě silného vládce. A
jakkoliv se nazývá prezidentem, mnohem více jde o kombinaci cara a generálního tajemníka. Včetně návratu k identitě moci 19.
století, kterou je spojení cara, armády a církve.

Putin dnes ovšem nečerpá svou legitimitu z vítězství ve druhé světové válce jako svého času Stalin, i když se o to urputně
snaží. Není ani vládcem půlky Evropy, jak tomu bylo ještě u Brežněva. Není ani vůdcem internacionální komunistické strany s
pobočkami v mnoha zemích světa, ačkoli se o to svými především ekonomickými pobídkami a informační válkou setrvale snažil.
Zůstává čím dál tím více izolovanou hlavou oligarchického systému moci instalovaného a udržovaného především na
ekonomickém a značně korupčním základě.

Rusko bez konzumu?

Pokud se na lídra Kremlu dnes často díváme se zbytečnou historickou zátěží, pohled na Rusko jako takové máme zamlžený
ještě víc. Ovlivněni historickou zkušeností – nebo spíše mindráky z minulosti – stále čekáme onoho sovětského člověka,
nemoderního, chudého, schopného přežít o pár bramborách, jak v současné krizi také několikrát zaznělo. Za třicet let v Rusku
ale vyrostlo hned několik jiných vrstev – od zlaté velkoměstské mládeže přes podnikatele všeho druhu až po střední třídu, která
ztrátu konzumních vymožeností možná nebude ochotná strpět výměnou za iluzorní naplnění starých velmocenských ambicí.

Lidové povstání jistě čekat nelze, ale neochota vydržet „pro Putina“ zásadní omezení vlastního pohodlí a požitků (a u části
společnosti také míry svobody a volnosti) bude a je zjevná. Jinými slovy: je na Rusku, jak si poradí se stavem, do kterého jej
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Putin dostal. Ať už ale oligarchové vymění svou figuru v Kremlu za jiného opozičního či kontinuitního politika, ať už církev nebo
armáda podpoří někoho, kdo bude ochoten udržet jim vydobyté pozice v rámci státní moci, ať už současná věrchuška třeba s
lehkou obměnou zalehne v Kremlu na matrace a bude držet pozice stůj co stůj, jisté je jedno.

Čím dřív Rusko transparentně opustí současnou trajektorii odpojení od globální ekonomiky, tím dříve se stabilizuje. To bude
hlavní úkol „nového cara“, nikoli hledání zašlé slávy někdejšího Sojuzu.

Stručně:

Nejen někteří politici a historici s oblibou hledají paralely mezi současnou situací vyvolanou ruskou agresí na Ukrajině a
například lety 1938, 1939, 1968, Putina přirovnávají k Hitlerovi či Stalinovi.
Do značné míry tím přistupují na hru samotného Putina, který se snaží argumentačně i pozičně navazovat na obraz někde mezi
báťuškou carem a generálním tajemníkem.
Zmiňované paralely mají k realitě dost daleko. Putin není vládcem půlky Evropy, jak tomu bylo ještě u Brežněva. Zůstává čím
dál tím více izolovanou hlavou oligarchického systému moci instalovaného a udržovaného především na ekonomickém a
značně korupčním základě.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.

Markéta Fialová: Ty účesy, oblečení, líčení... Sama sobě si přijdu spíš legrační URL
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Znáte ji z domova, z obýváku, kde na vás shlíží z obrazovky. Vždy seriózní, dokonalá, ale příjemná a důvěryhodná. Televizní
moderátorka Markéta Fialová dnes nejen „čte zprávy“, ale zasvěcuje do zpravodajství také nové kolegy. A velmi ji to těší.

Markéto, máte krásný nový sestřih – někde se dokonce psalo, že za něj může nová láska, ale vy jste krátkovláska dlouhodobě.
Tak jak to je?

Vážně se tohle psalo? O tom vůbec nevím! Ale jsem nakrátko už opravdu hodně dlouho, i když jsem vlasy zkracovala
postupně. Posledních -náct let ale svůj účes v podstatě neměním. A lásku taky ne. Jasně, že i velké světové události se nás ve
svém důsledku týkají, ale bezprostřední dění je nám zkrátka blíž.

Vypadáte pozitivně, šťastně. Co děláte, když se cítíte opravdu šťastná? Snažím se si ten pocit hodně vychutnat, udržet a taky
ho předávat. Pocit štěstí a pohody je dost nakažlivá záležitost a já mám někdy dojem, že se ještě násobí, když ho jakoby
mimoděk trousíte kolem. 

Máte dvě dcery a plně respektujete jejich soukromí, stejně tak si dokážete uhlídat to svoje. Uměla byste poradit těm, kdo si
stěžují na bulvár, že je tu a tam někde přistihne a zveřejní?

Já nemám ani za mák ambice někomu radit, jak nakládat s vlastními dětmi. Ale jestli se ptáte na ty moje, tak jsem se zařekla, už
když byla moje první dcera nemluvně, že se jich má profese nedotkne. Že je prostě nebude ovlivňovat ta pofiderní sláva, kterou
to s sebou nese. Že je nechám růst, aniž bych je nechávala fotit, a nebudu se s nimi chlubit veřejnosti. Fakt jsem to dodržela a
jsem za to ráda. 

Líbí se dcerám vaše práce? Chtějí se vydat ve vašich stopách?

Holky asi dokážou ocenit, když se mi něco povede, a nestydí se za mě, toho si dost cením. A co se výběru profese týče, tak
jsem si jistá, že si najdou svoji cestu. 

Snažila jste se jim radit, kterou cestou se dát, nebo jim důvěřujete natolik, že jste výběr školy nechala na nich?

Absolutně! Máme s mužem určitě poradní hlasy a holky chtějí znát náš názor, ale respektujeme jejich volbu. Už jsou to přece
jen samostatné jednotky. 

Máte krásné společné fotky z vlasového studia Honzy Kořínka, které jsou také součástí tohoto rozhovoru. Jak se vám s dcerami
spolupracovalo? 

Tohle bylo vlastně úplně poprvé, kdy jsme se fotily takhle společně. Já k tomu svolila právě proto, že už vím, že jsou dost zralé
na to unést pochvaly i negativní reakce. A bylo to vážně super, užily jsme si to… I tým na focení se sešel skvělý. 
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Jste krásná žena, překvapuje mě, že jste se nikdy nikde nepochlubila třeba fotkou v plavkách... 

Tak to opravdu ne. Tyhle „ambice“ jsem nikdy neměla. 

Myslíte si, že se vůbec hodí, aby se moderátoři seriózního zpravodajství ukazovali polonazí? 

Moderátoři zpráv obecně jsou v jistém smyslu reprezentanty média, pro které pracují. Nositeli značky. Pak je tu otázka, jakou
hodnotu má tato značka, jak se chce prezentovat, na koho cílí. Silná média tohle mívají ošetřené. A pro některé může být i
polonahý moderátor hodnotné PR… Každý zkrátka dělá, co umí. 

Markéta Fialová (51)

Narodila se 5. 2. 1971 v Praze .
Vystudovala Fakultu  sociálních  věd  UK .
Přispívala do časopisů a novin jako
redaktorka, byla dramaturgyní, reportérkou.Z České televize zamířila do TV Nova,
poté do FTV Prima. V roce 2019
přestoupila do stanice CNN Prima
News, kde působí dosud. S manželem Alexem Zajícem mají
dvě dospělé dcery, Almu a Emmu.

Jak se o sebe staráte ve věku, kdy si hodně žen řekne, že už to stejně nemá cenu? A co byste doporučila všem, které to
rozhodně nechtějí vzdát? 

Starám se o sebe v jednapadesáti stejně, jako se o sebe stará moje maminka v pětasedmdesáti. To ani není něco, co by se
mohlo vzdát, ne? Cítit se dobře ve svém těle, to je asi základní komfort, co bychom si měly dopřát. Každá k tomu ale
potřebujeme asi něco jiného, já neznám univerzální radu. 

Když se zpětně díváte na své fotografie z dětství či mládí, líbíte se sama sobě? 

Jasně, že ne, přijdu si spíš legrační. Ty účesy, oblečení, líčení. Já mám tu nevýhodu, že mám vizáž solidně zdokumentovanou
posledních třicet let života, co pracuju pro televize. To je vážně retro. 

V současné době moderujete na CNN Prima News pravidelné Zprávy z regionů. Co vás na té práci nejvíc baví? 

Vysíláme rok a pořád je na tom dost práce, rozhodně se nenudíme. Šla jsem do toho s ambicí, že výrazně posílíme tým
regionálních zpravodajů Primy, že zvládneme být u všeho podstatného a zajímavého, i kdyby to mělo být v tom nejzapadlejším
koutě republiky. Na tom pracujeme. 

Když jsme spolu nedávno mluvily, říkala jste, že nejzajímavější je na tomto pořadu práce, která není vidět. Vysvětlila byste to
čtenářkám? 

To s tím právě souvisí. Získat nového krajánka znamená ho zaučit, vytrénovat pro práci s mikrofonem před kamerou. A vidět,
jak ti lidé dělají pokroky, to je hezký pocit. 

Aktuální číslo

Objednat do schránky

Jak třeba se svými zkušenostmi poznáte, že je v mladém reportérovi potenciál? A dá se to rozpoznat brzy? 

Strašně důležitá je motivace, se kterou do toho ti lidé jdou. Pokud je pro ně hlavní „být vidět“, je to na nic. A to poznáte docela
rychle. Na všem ostatním se dá stavět. 

Co byste poradila všem, kteří se touto prací chtějí živit? Na co by se měli soustředit? A jaké vědomosti ze školy jsou ve finále
poměrně zbytečné?

Všechno se jim může někdy hodit. Naše práce je o tom, umět se bleskově zorientovat v jakékoli problematice, takže hlubší
povědomí o čemkoli je vždycky plus. Stejně jako obecný přehled, komunikační schopnosti, ochota přijímat vše nové a učit se.
Pořád. 

Těší vás úspěchy těch, které vedete? 

Jasně, že těší! To je velká radost! Já už si svých pět minut slávy užila, teď mě těší úspěchy těch, kterým můžu něco předat. 

Jak snášíte přímé přenosy? Trpíte ještě nervozitou, nebo po těch letech před kamerou už nevíte, co je tréma? 

Ne, že bych přímo trpěla, ale nervózní, aspoň trochu, to jsem. A když ne, je vždycky průšvih.
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Existují reportáže, které uvádíte nerada, protože se vás svým obsahem dotýkají?

Násilí týkající se dětí, s tím jsem měla vždycky problémy, a co se mi narodily holky, tak se to ještě znásobilo. V tom ale určitě
nejsem mezi moderátory rodiči sama. 

S tím souvisí také další otázka. Jak dokážete odbavit zpravodajství v okamžiku, kdy se třeba necítíte dobře, máte starosti, jste
naštvaná? Jak se pracuje s emocemi, aby je na vás divák nepoznal, protože upřímně řečeno ho asi příliš nezajímají? 

Tam musí zafungovat stoprocentní soustředění a profesionalita, nadhled, sebeovládání... Ale jsme samozřejmě jenom lidi.
Nicméně platí, že osobní rozpoložení moderátora by divák neměl rozpoznat za žádných okolností.Svých pět minut slávy jsem si
už užila. Teď mě těší úspěchy těch, kterým mohu něco předat.

Proč je regionální zpravodajství tak důležité? Není důležitější spíš to, zda se otřásá v základech newyorská burza? 

Dotýká se to vašeho života víc než to, že se vám za vesnicí rozvodnil potok? Nebo že obchvat kolem vašeho města otevřou o
půl roku později? Asi ne, že? Jasně, že i velké světové události se nás ve svém důsledku týkají, ale bezprostřední dění je nám
zkrátka blíž. 

Zpátky k vám, jste spíš městská, nebo venkovská holka? Kde je vám dobře? 

Já jsem se narodila v Praze a to město miluju. Ale mile ráda z něj také odjíždím kamkoli ven. Teď už druhým rokem bydlím těsně
za Prahou, takže máte pravdu, jsem vlastně už vesnická holka. 

V minulosti jste se potýkala s únavovým syndromem. Měla byste tip pro naše čtenářky, jak se nenechat převálcovat
povinnostmi a kde dobíjet baterky?

Pár delších zdravotních přestávek jsem si už v životě naordinovat musela, tak nevím, jestli jsem ten správný rádce. Asi je třeba
poslouchat svoje tělo a snažit se udržet balanc. Ujasnit si, co je v danou chvíli podstatné a čemu dát přednost. Každopádně,
práce by neměla být pořád na prvním místě.

Zamává nemoc člena rodiny celou rodinou? A je tato zkušenost důvodem, proč se snažíte pomoci ostatním? 

Samozřejmě, že nemocí jednoho člena trpí celá rodina. Na druhou stranu je rodina pro pacienta velkou oporou. Projekt Spolu
proti bariérám, který podporuje právě rodiny, v nichž někdo onemocněl, jsem si tedy vybrala záměrně. Dává mi to smysl.„V
životě jsem si už musela naordinovat i pár zdravotních přestávek. Je třeba poslouchat tělo a udržet balanc.”

Jak v sobě hledat dobro? 

Kdo hledá, najde. Stačí se jen zeptat sám sebe, ke komu nebo čemu tíhnu, jestli jsou to děti, staří lidé, někdo, s nímž se osud
nemazlil, či zvířata. To je fuk. Když si na to odpovíte, stačí se už jen porozhlédnout, kde můžete té své cílové skupině pomoct,
kam přispět. Na to asi fakt není potřeba číst manuál. 

A proč by v sobě měl každý nalézt aspoň špetku soucitu a ochoty pomoct? 

Protože jsme lidi. A protože ten pocit, že pomáháte, je super! 

Kdybyste si mohla splnit tři přání, jaká by to byla? 

Já si přeji pro sebe a všechny, na kterých mi záleží, jenom zdraví. Ostatní si umíme zařídit. A to samé přeji divákům i vašim
čtenářům. 

Foto:
Markéta Fialová pro ONA Dnes
Petr Kozlík, MAFRA

FotoGallery:
Markéta Fialová pro ONA Dnes
Petr Kozlík, MAFRA

Markéta Fialová pro ONA Dnes
Petr Kozlík, MAFRA

Markéta Fialová pro ONA Dnes
Petr Kozlík, MAFRA

Markéta Fialová a Karel Voříšek - Anno 2008
Marek Navrátil

Své dcery Almu a Emmu moderátorka před publicitou
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vždy chránila.
Profimedia.cz

Markéta sbírala ocenění i v prestižních TV anketách.
Profimedia.cz

Markéta Fialová na archivním snímku
Archiv M. Fialové

Markéta Fialová (2001)
Archiv M. Fialové

Markéta Fialová (1997)
Archiv M. Fialové

Rusku dochází živá síla, nasazení mládeže do války je možné, míní rusista URL
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V souvislosti s válkou se objevuje množství informací o ruské armádě, které zveřejňují ukrajinské zdroje. Jednou z nich je
zpráva, že Moskva chce do bojů povolat chlapce z mládežnické organizace Junarmija. „I takový scénář je možný,“ konstatuje
Karel Svoboda, odborník na Rusko. Míra nejistoty je však v zemi výrazně vyšší než kdekoliv jinde, podotýká.

Ukrajinská média a po nich i některá další včetně českých přinesla zprávu, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu podepsal
rozkaz, podle nějž bude moci Rusko do bojů na Ukrajině povolat i členy mládežnického hnutí Junarmija. Věřil byste takové
informaci?

Samozřejmě může být součástí informační války ze strany Ukrajiny. Na druhou stranu jasně vidíme, že se původní ruské cíle a
původní představa o válce na Ukrajině neplní. Rusko se snaží povolávat jak žoldnéře ze Sýrie, tak kadyrovce, kteří se nakonec
ukázali jako nepříliš vhodní. A kromě nich i vojáky ze vzdálenějších oblastí Ruska. Vůbec bych se tedy zapojení Junarmije
nedivil. Tvoří ji lidé, kteří jsou od dětství vychovávaní ve vojenské disciplíně.

Co je to přesně za jednotku a jak je velká?

To nedokážu odhadnout, ale sama Junarmija se chlubila až milionem členů. Jsou to děti od osmi let, které mají uniformy a
podstupují vojenský dril. Je to podobné, jako tady byly oslavy Prvního máje. Dovolím si říct, že na ruských oslavách nebyl
nikdo, kdo by na ně šel spontánně. Bylo to secvičené.

Podle medializovaných zpráv půjdou do boje chlapci od sedmnácti let.

Je to zvláštní, že by se měli někam posílat sedmnáctiletí puberťáci, ale nevíme, jaké tam budou mít úkoly.

Karel Svoboda

Komentátor a odborník na Rusko Karel Svoboda působí v Institutu mezinárodních studií FSV  UK . Zabývá se politickou
ekonomií postsovětského prostoru, eurasijskou integrací a ruskou politikou.

Pokud bychom na moment přijali, že je to pravda, proč by to Kreml dělal? Může za tím být propaganda? Nebo snad
neschopnost Kremlu přinutit k poslušnosti členy standardní armády?

Kreml hlásal, že na Ukrajinu nebude posílat záklaďáky. Armáda proto i lidem, kteří jsou ve věku vojáků základní služby, dává
smlouvu, aby to nebylo poznat. Pravděpodobně by tedy za vysláním Junarmije mohla být lepší disciplína jejích členů.

Nečekám však, že by tito lidé šli přímo do první linie. Učit se, jak rozebrat samopal, a jít přímo bojovat je přece jen něco jiného.
Je to celé na vodě. Ovšem to, že Rusku dochází živá síla a že morálka ruské armády není příliš vysoká, je víc než zjevné.
Vojáci nevědí, proč mají na Ukrajině bojovat. Řeči o denacifikaci už nikoho nepřesvědčí. Ve srovnání s motivovanými Ukrajinci,
kteří brání svou zemi, je to obrovský rozdíl.

Ale je to skutečně tak, že Kremlu docházejí lidé? Přece jen je ruská armáda celkově mnohem větší než oněch 200 tisíc vojáků,
kteří byli nasazeni do války. Byl by problém poslat na Ukrajinu i jednotky ze vzdálenějších částí Ruska?

Není možné přesunout celou armádu na jedno místo. Nemůžete mít nekrytý zbytek teritoria. Nějaké jednotky se sice přesouvají,
ale to jsou ti záklaďáci, u kterých se Rusové dušovali, že nikam nepůjdou. Druhá věc je, že ruská armáda je prolezlá korupcí.
Původní pokus nahnat vojáky na Ukrajinu s tím, že bude po válce dřív, než zjistí, že to není cvičení, selhal. A v tuto chvíli už
žádného vojáka nepřesvědčíte, že jede jen na cvičení. 
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Mládežnická organizace Junarmija: 

Nemohli by Rusové Junarmiji využít v propagandě proti Ukrajině a v případě, že by se tam těm mladým klukům něco stalo,
křičet: „Vraždíte naše děti!“?

To je velmi dvojsečné, protože by se to okamžitě mohlo obrátit proti nim. Lidé v Rusku by křičeli: „Posíláte tam naše děti!“
Moskva může samozřejmě hlásat: „Podívejte se, jak naše mládež stojí za Putinem!“ A označit je za dobrovolníky. Ale je to velmi
riskantní. Nikdy nevíte, co se může stát. A ani ruská propaganda už by to pak nemusela zvládnout „ukecat“.

Věřil byste zprávám, že ruští vojáci odmítají bojovat a vracejí se do Ruska? Například v Sumské oblasti to podle ukrajinského
generálního štábu udělalo tři sta ruských vojáků.

Nevím, jestli je pravdivá tato konkrétní zpráva, ale obecně už ruští vojáci nemají příliš důvodů k boji. Žádná ze záminek, jako
byla genocida na Donbase nebo fantasmagorie o biologických zbraních, se nepotvrdila. Množí se také zprávy, že slavní
kadyrovci dostali postupně roli týlových jednotek. Mají hlídat, aby nedocházelo k dezercím, a případně po dezertérech střílet.
Na nic se nemůžete stoprocentně spolehnout, ale když je podobných zpráv tolik, něco na nich bude. A i když vojákům, kteří
utečou zpět do Ruska, hrozí postih za neuposlechnutí rozkazu, asi jim to stojí za to víc než bojovat na Ukrajině. Nebo se tam
spíš nechat zabít.

Před pár dny Rusové oslavili výročí formálního připojení ukrajinského poloostrova Krym k Rusku. Například na záběrech z
Moskvy byli vidět nadšení jásající lidé. Někteří však sami říkali, že měli účast povinnou. Jak oslavy hodnotíte vy?

Kdo by tady u nás šel dobrovolně na oslavu čehosi, co se stalo před osmi lety? Ty mechanismy jsou poměrně jasné. Nasbíráte
lidi, kteří jsou závislí na státním rozpočtu, naložíte je do autobusů a odvezete je tam. Dostanou prapor, „Z“ na bundu a začnou
mávat. Když mávají dostatečně, jsou v pohodě a mají výhody. Když nemávají dostatečně, začnou se jich ptát proč. Na místě
také kontrolujete, jestli vám neodcházejí moc brzo. 

Někde se to nepovedlo, takže bylo vidět, že lidé hromadně odcházejí výrazně dřív. Je to podobné, jako tady byly oslavy Prvního
máje. Dovolím si říct, že na ruských oslavách nebyl nikdo, kdo by na ně šel spontánně. Bylo to secvičené. Co to říká o
náladách v populaci? Těžko říct. Říká to hodně o náladách, které by Kreml rád viděl. My však pro to nemáme žádnou oporu.
Ruské průzkumy veřejného mínění jsou k nepoužití. 

Když se vás v Rusku někdo zeptá, jestli podporujete speciální vojenskou operaci na Donbasu, řeknete buď „ano“, nebo „nechci
odpovídat“. Je to na vás. Ale lidí, kteří si dovolí říct „ne“, je málo, protože jim za to hrozí postih. Pro nás je to proto velmi
nečitelné. I od svých známých jsem se ovšem dozvěděl, že když Ukrajinci svým příbuzným v Rusku říkají „bombardují nás“,
Rusové jim odpovídají: „Vždyť jste fašisti, patří vám to.“ Ruská televize je coby propaganda docela efektivní, ale kvantifikovat to
nedokážeme. Zase bych si nechtěl dělat naděje, že je celé Rusko proti válce a jen se nemůže vyjádřit. Tak jednoduché to není.
Ovšem nepřeceňoval bych ani ten obraz, že všichni stojí za Putinem.

A co záběry Rusů, kteří se přetahují o cukr? Nemohou aspoň ty narušit poklid ruské populace?

To se zatím považuje za dočasnou záležitost. Cukr, sůl a případně pohanka jsou v ruské tradici základní komodity. Dokud je
běžný Rus z vesnice má, přežije. Z cukru se buď udělá samohonka, nebo se něco zavaří. 

OBRAZEM: Propagandistické „Z“ bylo všude. Rusové jásali nad anexí i válkou

Sankce budou k lidem teprve docházet a samozřejmě budou nepříjemné. Jenžepropaganda to zřejmě bude umět obrátit tak,
aby to vypadalo, že jsou Rusové trestáni za svůj principiální boj proti fašismu a tak podobně. Když toto dobře zvládne, ruský
národ se v tom ještě utvrdí.

Vladimir Putin má tedy neotřesitelnou pozici?

To ne, ale my nevíme, jakou tu pozici vlastně má. Procento nejasností je v Rusku výrazně vyšší než kdekoli jinde. Ve
standardní demokratické zemi se podíváte na průzkum veřejného mínění a máte jasno. V Rusku tuto možnost nemáte, protože
říct „nepodporuji Putina“ je tam věcí odvahy. Je v tom ten podtón, že děláte něco protistátního. Protože kdo je proti Putinovi, je
proti státu.

Foto:
Členové Národního hnutí mladých armádních kadetů (Junarmija) a námořní důstojníci na shromáždění podpory ruské invaze
na Ukrajinu. (16. března 2022)
Profimedia.cz

FotoGallery:
Členové Národního hnutí mladých armádních kadetů (Junarmija) a námořní důstojníci na shromáždění podpory ruské invaze
na Ukrajinu. (16. března 2022)
Profimedia.cz

Karel Svoboda
archiv, MAFRA

Rusové slaví výročí anexe Krymu. Snímek pochází z Krasnogorsku. (18. března 2022)
Profimedia.cz
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Dlouholetá německá politika vůči Rusku narazila do zdi – a kancléř Scholz oznámil „historický okamžik“ změny

Angela Merkel mluví skvěle rusky, Vladimir Putin zas výborně německy. Když ale tehdejší kancléřka po ruské invazi na Krym a
východ Ukrajiny před osmi lety dlouze telefonovala do Moskvy, tak muži na druhém konci sluchátka vůbec nerozuměla. „Žije v
úplně jiném světě,“ referovala své pocity z Putina v následném telefonátu s tehdejším americkým prezidentem Barackem
Obamou. Měla tím na mysli, že vládce Kremlu zcela odlišně vnímá nedávné dějiny, nejraději by je vrátil zpět do časů před
rozpadem Sovětského svazu, a jinak pojímá i politiku: všechna rozhodnutí čím dál víc podřizuje mocensko-bezpečnostním
cílům, obnově ruského impéria.

Kancléřka, žena s životní zkušeností ze Sověty okupovaného východního Německa, si o Putinovi a jeho Rusku nedělala iluze.
Po anexi Krymu domluvila společné sankce EU a všech osmadvacet členských zemí každý půlrok přesvědčila o jejich
prodloužení. Přesto se i ona rozhodla dál žít ve „svém světě“, tedy v pojetí politiky, které v západní Evropě po pádu železné
opony v roce 1989 převážilo. Prioritu měl růst blahobytu, úsilí o mezinárodní spolupráci, ekologie, rozšiřování svobod menšin,
ochrana přírody. Obrana, bezpečnost, mocenská politika, tedy těžiště Putinova myšlení, byly druhořadé.

Merkel tak na jednu stranu prosazovala zmíněné protiruské sankce a trvalou ekonomickou a poradní pomoc demokratické
Ukrajině (Německo je hlavním finančním dárcem). Ale současně v roce 2015 spustila výstavbu plynovodu Nord Stream 2 a
zvyšovala tím již tak velkou závislost své země na ruských surovinách. V „jejím“ světě to rozhodnutí mělo logiku: Rusko
zaručovalo nejlevnější energie německým občanům a průmyslu a plynové elektrárny představovaly vhodnou technologii pro
splnění velkého cíle německé politiky, přechodu od uhlí a jádra směrem k obnovitelné energetice. Vzájemně výhodný obchod
měl navíc podle převládající teorie držet Rusko v mezích mezinárodní spolupráce, a tak bezpečnostní hrozba rostoucí závislosti
na Putinově diktatuře byla na okraji pozornosti, upozorňoval na ni jen malý okruh expertů a opozičních politiků.

Putinův vpád na Ukrajinu brutálně zboural představu, že je možné „Putinův svět“ ignorovat jako jakýsi relikt minulosti, který
časem zmizí, a v klidu s ním obchodovat. „Všichni teď žijeme v Putinově světě,“ napsal v eseji bulharský politolog Ivan Krastev.
Pro Německo to znamená nutnost hodit do koše desítky let prosazovanou politiku – a hledat novou strategii.

Ani jedna otázka

Samozřejmě, za německou vstřícností vůči Moskvě vždy stály i těžké ekonomické zájmy. Energetické koncerny těžily ze
společných projektů s ruským státním byznysem – a bývalý kancléř a proponent nových rusko-německých plynovodů Gerhard
Schröder po odchodu z vrcholné politiky ihned nastoupil do služeb (a na výplatní pásku) koncernu Gazprom. V Rusku ve
velkém investoval například Siemens, součástky do ruské armádní mašinerie dodával Bosch, ruská střední a vyšší vrstva
milovala německá auta.

Za byznysem ale stála celistvá představa o tom, jak se má dělat zahraniční politika. Vycházela z doktríny nazvané Změna skrze
sbližování (Wandel durch Annäherung), kterou razila Spolková republika Německo ve vztahu se sovětským blokem od dob
sociálnědemokratického kancléře Willyho Brandta (1969–1974). Právě v jeho éře byl ostatně – proti odporu USA – spuštěn
první plynovod z Ruska do Německa, který pak, všemu napětí studené války navzdory, vždy spolehlivě fungoval.

Brandtovu vstřícnou „Ostpolitik“ – a to i vůči východnímu Německu – v sedmdesátých a osmdesátých letech doplňovala
americká vojenská síla. V berlínských elitách však po konci studené války převládal názor, že to byl právě neustálý dialog a
těsnější vztahy, které zásadně – mnohem více než zbrojení a tvrdost Ronalda Reagana – přispěly k mírovému pádu berlínské
zdi a komunistických diktatur ve střední Evropě i k sovětskému souhlasu se sjednocením Německa.

Německá diplomacie proto byla po pádu železné opony prostoupena vírou, že stále těsnější ekonomické propojení zvýší zájem
Ruska (a také Číny) na dlouhodobě dobrých vztazích s Evropou a v důsledku tam povede ke vzniku demokracie. Posílení
vzájemné závislosti bylo považováno za něco pozitivního. V podstatě se jednalo také o aplikaci lekcí z evropské poválečné
integrace, kdy rostoucí propojenost ekonomik, zvláště francouzské a německé, prakticky vyloučila další jejich vzájemnou válku.
Německé vlády chápaly, že se demokracie v Rusku (nebo v Číně) nezrodí přes noc, a proto skrze tzv. modernizační partnerství
podporovaly postupné reformy, například zavádění základů právního státu.

Tento přístup se kupodivu zásadně nezměnil ani poté, co začalo být zjevné jeho selhávání. Putinova vláda se po potlačení
demonstrací v roce 2012 změnila v jasnou diktaturu, Rusko postupně napadlo Gruzii (2008), Ukrajinu (2014) a brutálním
plošným leteckým bombardováním umožnilo Bašáru Asadovi vyhrát občanskou válku v Sýrii (2015). Bezpečnostní ohrožení a
rostoucí ruská hrozba přesto z berlínského pohledu nebyly tak akutní jako jiné výzvy doby, například ohrožení globálního
klimatu, masová migrace nebo stav eurozóny. „Dlouho jsme se nacházeli v pohodlné pozici pod americkým bezpečnostním
deštníkem. To nám umožnilo dobře hospodařit a soustředit se na rozvoj evropské integrace a společného trhu. Nebylo třeba
moc řešit nevyhnutelné rozpory mezi bezpečností a ekonomickou politikou,“ vysvětloval Respektu letos v lednu malou veřejnou
debatu o měnící se globální mocenské politice a jejích důsledcích pro Německo André Härtel, odborník na Ukrajinu z předního
zahraničněpolitického think tanku Stiftung Wissenschaft und Politik.

Zahraniční politika nebyla tématem žádné z volebních kampaní merkelovské éry. A když v loňské kampani opoziční zelená
kandidátka na kancléřku Annalena Baerbock kritizovala ve své knize tehdejší vládou schvalovaný plynovod Nord Stream 2
coby mocenský nástroj Putina zvyšující dále německou závislost na Rusku, veřejnou debatu to na tento reálný problém
nestočilo. Místo toho se několik týdnů mluvilo o tom, že Baerbock ve své kritice použila slova někdejšího předáka Zelených
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Joschky Fischera a zapomněla jej citovat. Preference Zelených se následně propadly. Během hlavních dvou televizních debat
před zářijovými volbami pak k mezinárodnímu dění nepadla ani jedna otázka.

Mír s Ruskem, mír proti Rusku

Annalena Baerbock se po volbách stala ministryní zahraničí. Nesdílela víru, že ekonomická provázanost povede k uvolnění
diktatur, jiný princip německé poválečné zahraniční politiky ji ale formoval: obavy z jakékoli „eskalace“, tedy konfliktů, které by
se mohly vymknout kontrole.

Ministryně – jednoznačně proukrajinská, vůči Putinovi kritická – odmítala dodávky zbraní ohrožené Ukrajině i ve chvíli, kdy se
za jejími hranicemi zformovalo přes sto tisíc ozbrojených ruských vojáků. A to s argumentem, že by – jak opakovaně řekla – tyto
zbraně „zavřely dveře deeskalaci“, a tedy zabránily mírovému řešení, kterému až do poslední chvíle věřila. Podobně
argumentovala i Angela Merkel, když během konfliktu v roce 2014 odradila Baracka Obamu od dodávek zbraní Ukrajině –
tvrdila, že Putin každou západní dodávku přebije, boje se rozhoří ještě víc a mír se bude hledat ještě hůř. Základní myšlenka
„politiky odstrašení“, a sice že vyzbrojení slabší strany může kvůli rostoucí „ceně“ agrese odradit silnější stranu od útoku a tím
zajistit mír, nepadala v Berlíně vůbec na úrodnou půdu.

„Cílem Německa v ukrajinské krizi dosud vlastně bylo nakupování času. Zmrazení konfliktu místo řešení, jež z pohledu Berlína
stejně nikdo nemá, protože nikdo nechce kvůli Ukrajině do války s Ruskem,“ vysvětloval Respektu německý postoj těsně před
invazí Vladimír Handl, odborník na německou zahraniční politiku z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V Německu
vládl politický konsenzus, že mírový řád v Evropě je možný jen ve spolupráci a integraci s Ruskem – nikoli proti Rusku. Do
poslední chvíle proto němečtí politici zkoušeli s Putinem jednat a odradit jej od porušení mezinárodních pravidel. Až pak 24.
února 2022 Rusko na několika frontách Ukrajinu napadlo. V tu chvíli bylo rozhodnuto, že dosavadní německá politika narazila
do zdi – a nárazem se rozpadla mnohá letitá politická tabu. I z Berlína bylo zřejmé, že evropský mír musí být chráněn proti
Rusku.

Prolomená tabu

„Ruská invaze představuje zlomový okamžik historie. Je naší povinností podpořit Ukrajinu v co největší míře při obraně před
útokem Putinovy armády. Proto dodáváme našim přátelům na Ukrajině tisíc protitankových zbraní a pět set protiletadlových
raket Stinger.“ Tento tweet, který se první sobotu po útoku na Ukrajinu objevil na oficiálním účtu kancléře Olafa Scholze, byl
také zlomovým okamžikem Německa. Německá pravidla zakazují dodávky zbraní do konfliktních oblastí, což bylo v minulosti
porušeno jen jednou – při pomoci iráckým Kurdům v boji proti tzv. Islámskému státu. Vývoz zbraní na někdejší sovětské území
pak byl kvůli zvěrstvům spáchaným nacistickou armádou na východní frontě obzvláště citlivou věcí. Očividnost ruské agrese
vedla k obratu.

Občas je, Helmute, střílet nutné. (Kancléř Olaf Scholz) • Autor: Profimedia

Další den Scholz ve Spolkovém sněmu pronesl památný projev, v němž zcela obrátil německou bezpečnostní politiku. Putinův
útok na Ukrajinu a mír v Evropě podle něj představuje „historickou změnu“ – a vkročení do nové reality po Německu vyžaduje i
novou politiku. Je jasné, prohlásil Scholz, že ruský vladař „chce vytvořit ruské impérium“, a klíčovou otázkou dneška tedy je, zda
„budeme dost silní na to, abychom válečným štváčům, jako je Putin, ukázali hranice“. Jako prioritu své politiky kancléř ohlásil
snížení energetické závislosti na Rusku a oznámil prudký nárůst výdajů na bezpečnost: navýšení rozpočtu obrany na více než
dvě procenta HDP od letošního roku a vznik speciálního fondu se sto miliardami eur určenými na modernizaci armády.
Jednoznačná většina Němců tyto vyšší výdaje na obranu i dodávky zbraní na Ukrajinu dnes podporuje – přitom ještě v půlce
února patřilo obojí mezi naprosto nepopulární ideje.

Motto bývalého kancléře Helmuta Schmidta – raději sto hodin zbytečně jednat než minutu střílet – nepochybně zůstane v DNA
německé politiky. Ovšem s důležitou korekcí: Scholz chce sázet na „co nejvíce diplomacie, aniž bychom byli naivní“. Na stole
tak podle něj zůstává zavedení stále tvrdších sankcí, „u nichž nesmí platit žádná myšlenková tabu“. V té aktuální debatě o
embargu na dovoz ruského plynu, ropy a uhlí do Evropy ale vláda v Berlíně opět šlape na brzdu – s argumentem, že Německo
je kvůli své politice minulých dekád na ruských dodávkách tak závislé, že by jejich náhlé zastavení vyvolalo hospodářskou krizi
obřích rozměrů – a, slovy zeleného ministra hospodářství Roberta Habecka, „podřezali bychom si pod sebou větev“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli tomu Německo ostře kritizoval ve svém vystoupení k berlínskému Spolkovému
sněmu. „Jak je možná, že nám je země zpoza Atlantiku blíže než evropské země?“ kladl pokračující sankční zdrženlivost Němců
do kontrastu s rozhodností Spojených států, které jsou na ruských surovinách jen málo závislé. Je otázka, jak se tato
energetická past bude dál vyvíjet, minulé týdny ale ukázaly – Zelenského kritice navzdory – že Německo v momentu „lámání
chleba“ začalo korigovat svůj postup..

Vysíláme: Expert o zapojení Běloruska do války na Ukrajině i biologických zbraních URL
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26 dní Putinovy nesmyslné války zabilo minimálně 121 nevinných dětí, 167 nezletilých v zemi bylo zraněno. Počty obětí na obou
stranách konfliktu vzrůstají každým dnem. Podle informací ukrajinské armády Rusové přišli o 15 tisíc vojáků a trápí je omrzliny.
Americký prezident varoval před ruským použitím chemických zbraní a ve čtvrtek bude společně s ostatními spojenci
projednávat další kroky na mimořádném summitu NATO. Na nejnovější dění na Ukrajině

se budeme v dnešním Epicentru ptát odborného asistenta na Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  a člena Pražského  centra pro výzkum míru, Jana Ludvíka. Sledujte od 15:00.
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ČTK / Ožana Jaroslav
Národní divadlo moravskoslezské se 22. března 2022 připojilo k akci pořádané iniciativou Stojíme za Ukrajinou - Světlo pro
Mariupol.
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Karlova Univerzita zve na Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: novinykraje.cz , Autor: Mgr Jana Felgerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 15:56 , Celková
návštěvnost: 106 360 , RU / měsíc: 243 470 , RU / den: 18 339 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
PRAHA – Všichni zájemci o účast na jedné či obou akcích mohou přijít do historické budovy Karolina na Ovocném trhu v Praze
1. Obě akce se uskuteční v sobotu 23. dubna od 10 do 16 hodin a vstup je pro všechny zdarma.

Návštěvníci každého věku se seznámí s širokou nabídkou celoživotního vzdělávání, jež má na Univerzitě Karlově dlouhou
tradici. „Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše univerzita realizuje již od roku 1986. Na všech našich 17 fakultách si
senioři mohou vybrat z mnoha přednášek, které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ sdělil člen kolegia rektorky David
Hurný. 
Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru , kde pro vás připravujeme
plejádu pestrých zpráv. 
Dospělí i děti se mohou těšit na velmi bohatý doprovodný program . Hostem bude například spoluzakladatelka Nadace rodiny
Vlčkových Katarína Vlčková, zoolog a publicista Vojtěch Kotecký a další zajímaví absolventi univerzity. Kouzla a čáry s tekutým
dusíkem ukážou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty. Karetní hra „To letí století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase
prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření aterosklerózy pro návštěvníky chystají
studenti Lékařské fakulty v Plzni. A jak vypadá svět pod mikroskopem? To odhalí zástupci Přírodovědecké fakulty. 
Významnou část programu Festivalu absolventů tvoří zlaté promoce . Jde o tradiční slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi
připomínají 50 let od úspěšného ukončení studia na Univerzitě Karlově. V letošním roce se uskuteční zlaté promoce absolventů
z roku 1972. 
Na své si přijdou i milovníci výtvarného umění. Mohou si prohlédnout právě probíhající výstavu Grafika roku 2021 a Cena
Vladimíra Boudníka . Uvidí zde díla Františka Skály, Jana Švankmajera, Petra Nikla, Lenky Vilhelmové, Marka Sibinského,
Terezy Lochmann, Jiřího Suchého, Tomáše Císařovského, Lenky Falušiové, Čestmíra Sušky a mnoha dalších. 
Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas. 

Zdroj: Shutterstock 
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Jak se může ruská invaze dál vyvíjet, rozebere v pořadu Rozstřel politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: ind , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Celková návštěvnost:
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Jaké budou další plány Ruska ve válce na Ukrajině nebo proč se Rusko nevzdá svých imperialistických snů, v pořadu Rozstřel
rozebere politolog Emil Aslan z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Živě ho můžete
sledovat ve čtvrtek od 12:30 na iDNES.cz.

V pořadu, který bude moderovat Vladimír Vokál, zazní i otázky ohledně toho, v čem se Češi mýlí ve svých představách o Rusku
a Rusech. Expert na postsovětský prostor Emil Aslan také představí možné scénáře toho, jak se konflikt na Ukrajině může dál
vyvíjet. 

Emila Aslana se můžete ptát už nyní zde

Ruským vojskům v okupovaných oblastech Ukrajiny zbývají potraviny a munice jen na tři dny, oznámil v úterý ráno podle
agentury Unian generální štáb ukrajinské armády. 

Podobně je tomu údajně u pohonných hmot, které musí doplňovat z cisternových vozů. Podle velení ukrajinské armády byla za
uplynulých 24 hodin zaznamenána zvýšená aktivita ruského letectva.

Ukrajinská armáda také tvrdí, že ruská společnost, která vyrábí a opravuje tanky, pozastavila práci kvůli nedostatku dílů ze
zahraničí. Okupační vojska přitom podle ní nutně potřebují obnovit poškozenou vojenskou techniku. Agentura Unian píše, že
firmu Uralvagonzavod, která je podle ní jediným ruským výrobcem tanků, postihly sankce Evropské unie, Velké Británie a
Japonska.

Rusko muselo zastavit výrobu tanků, chybí mu zahraniční díly, tvrdí Ukrajina

Boje na Ukrajině však neustávají. Ruské okupační jednotky obléhají přístavní město Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny.
Nejméně 100 000 lidí chce z města uprchnout, ale nemohou, protože chybí bezpečná cesta k evakuaci do bezpečí. Uvedla to v
úterý podle agentury Reuters místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.

Podle listu Ukrajinska pravda v noci z pondělí na úterý ruské síly z raketometů Grad ostřelovaly dvě obce v blízkosti města
Kryvyj Rih. Ruská plavidla také zůstávají v blízkosti břehů Oděsy a ostřelují z nich město, píše ukrajinská tisková agentura.
Místní úřady uvedly, že v pondělí ruské ostřelování poprvé od začátku války zasáhlo obytné oblasti v Oděse.

Foto:
Ředitel výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů Emil Aslan v diskusním pořadu Rozstřel. (12. října 2020)
Michal Šula, MAFRA

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:30 Živé vysílání , AVE: 18 398 160,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
A teď už další zprávy. Česká národní banka nemá žádné devizové rezervy v rublech. Vyjádřila se tak v reakci na zprávu, že
Rusko za plyn určený pro Evropu bude nově přímo pouze rubly. Měna pro Putinovo oznámení posílila vůči americkému dolaru.
Rozhodnutí ale podle analytiků poškodí spíš Moskvu a urychlí evropský odpor ruského plynu.

mluvčí 
Česká národní banka ve svých devizových rezervách nevlastní žádné ruské ruble. Česká národní banka dlouhodobě
transparentně informuje o měnové struktuře svých devizových rezerv. Ty jsou více než 50 % umístěny do EUR. Následují
americký dolar kanadský dolar australský dolar. Britská libra japonský jen čínský.

mluvčí 
Země sedmadvacítky by měly podle Evropské komise před nadcházející zimou povinně naplnit 4/5 kapacity svých plynových
zásobníků. Brusel navrhl v souvislosti se zvyšováním cen energií. Dodal, že stát taky můžou sáhnout ke společným nákupům
plynu. Ruský prezident Putin dnes oznámil, že hodlá zemím, které označuje za nepřátelské prodávat plyn v rublech.

Známý ruský reformátor Anatolij Čubajs odešel z funkce poradce prezidenta Putina pro vztahy s mezinárodními organizacemi.
Agentuře Reuters to řekl anonymní zdroj seznámený s děním v Kremlu. Čubajs, kterému se někdy přezdívá otec ruské
privatizace, už údajně opustil zemi nemá v úmyslu se vrátit.

Ukrajinská centrální banka požaduje visí Swift vyřadila ruskou centrální banku ze svého globálního platebního systému.
Informovala o tom agentura Reuters. Evropská unie už na začátku března oznámila, že kvůli ruskému útoku na Ukrajinu
vylučuje ze systému 7 ruských bank, mezi nimi například druhou největší ruskou banku VTB Novy com bank nebo bank Rusý.
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mluvčí 
To, že Rusko odstěhoval od finančního světa prostřednictvím vás systému Swift, tak i prostředí měl pomocí sankcí také ocel
obchodním slova smyslu a to všechno tu situaci v Rusku výrazně zhoršuje v podstatě Rusko se ocitlo ve velmi silné.

mluvčí 
Americký prezident Joe Biden je na cestě do Evropy. Zítra v Bruselu zúčastní mimořádného summitu NATO a také summitu
Evropské unie. Podrobnosti k jeho evropské návštěvě teď naším zpravodajem ve Spojených státech David Miřejovský. Davide,
zdravím tě. Ještě rozvedeme, co všechno chce Biden na návštěvy Evropy stihnout a hlavně co vůbec chce říct?

mluvčí 
Dobrý den. Americký prezident už v této chvíli na cestě k leteckým speciálem Air Force one do Evropy dnes se má ještě sejít s
některými evropskými politiky, například belgickým premiérem to hlavní jednání ale čekají v průběhu zítřejšího dne na summitu
Severoatlantické aliance má se také sejít se zástupci zemí Evropské unie a také za se zástupci států skupiny G7 následně v
pátek přiletí do Polska, kde se má se jí to s polským prezidentem Dudou a mít také projev na podporu Ukrajiny. Teď hodně
mluví o tom, zda americký prezident například vyrazí na Polsko ukrajinskou hranici, byť otoky jev velmi stojí, aby Joe Biden
aspoň částečně vstoupil na území Ukrajiny přes tu hranici je velmi nepravděpodobné, že se to stane to z bezpečnostních
důvodů.

mluvčí 
Ano to, že by přímo vstoupil na území Ukrajiny Joe Biden už popřel nebo dementoval. Zajímalo by mě ještě ta symbolická
rovina, to vůbec, že chce vidět evropské lídry tváří tvář, tzn. co se strany.

mluvčí 
Tzn. že pro Ameriku je Ukrajina a ten konflikt na Ukrajině ruská válka na Ukrajině naprostou prioritou to, že vyráží sám prezident
Biden jednat s evropskými politiky, ale zástupci například skupiny G7, to ukazuje, jak moc je to pro Ameriku důležité, jak velkou
tomu dávají váhu, že velmi pravděpodobně v průběhu těch následujících desítek hodin mají být uzavřeny v Evropě nějaké
dohody například ohledně toho, jak dál pomáhat Ukrajině dodávkami zbrojního materiálu tady neustále označovaného za
obranný materiál. Samozřejmě půjde také o humanitární finanční pomoc Ukrajině a potom také se budou politice bavit o tom,
jak dál postupovat vůči Rusku, jak zpřísňovat sankce, jaké další osoby z okolí Vladimira Putina připsal na sankční seznam, jak
dál vůbec postupovat třeba i právě na území Ukrajiny.

mluvčí 
A Joe Biden má nějaký zcela konkrétní požadavek, se kterým by rád Evropy uspěl.

mluvčí 
Tak Joe Biden dlouhodobě razí to, že by Evropa měla přestat kupovat ruský plyn a ropu a přestat tak tím vlastně financovat
Putinovu válku na Ukrajině, ale už jsme mnohokrát slyšeli od mnohých evropských politiků, že tento krok prostě v nejbližším
období není vůbec technicky možný uvidíme, co z toho jednání nebo z těch jednání mezi americkým prezidentem a politiky v
následujících dnech v Evropě vyplyne, jestli tam bude znát nějaký jasný posun.

mluvčí 
Jaké jsou třeba v téhle otázce přístupu k Rusku, ale i té pomoci vůči Ukrajině ty základní nebo zásadní body, kde se evropská
americká strana rozcházejí?

mluvčí 
Tak právě například možnosti vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou víme, že některé evropské země, někteří evropští politici
tuto otázku neustále vracejí do těch jednání, že by chtěli vytvořit třeba i nějaký způsob modrých přileb nebo nějakých
mírotvorců nějaké takovéto jednotky nebo mise, která by byla vyslána na Ukrajinu, to jsou záležitosti, které americký prezident
odmítá, třeba i odkazujeme na vůli americké společnosti, když se podíváme na poslední průzkumy veřejného mínění tady ve
Spojených státech, tak uvidíme, že 75 % dotázaných Američanů je proto, aby Spojené státy Severoatlantická aliance jejich
spojenci dělali naprosté maximum na podporu Ukrajiny, ovšem až do té chvíle, kdyby vlastně hrozil otevřený vojenský střet mezi
Washingtonem a Moskvou tam už Američané jít nechtějí. To je zcela určitě ta čára, za kterou americký prezident Joe Biden
rozhodně nebude chtít jít.

mluvčí 
No a v samotném kongresu tam nejsou hlasy, které bych chtěl být ještě dál.

mluvčí 
Ono v kongresu se ozývají různé hlasy, které říkají, že je třeba vyzbrojovat Ukrajinu třeba i právě těmi mnohokrát zmiňovaným
polskými stíhacími letouny MiG 29 nebo dalšími zbraňovými systémy, případně tam několikrát zaznělo i to, že Spojené státy,
aby měli vytvořit právě tu už zmiňovanou bezletovou zónu nebo být ještě více vojensky aktivní, to jsou ale věci, které musíme
oddělit od té reálné politiky, velmi pravděpodobně žádný představitel Spojených států, který má tu možnost sílu rozhodnout
jako Joe Biden, takovýto krok neudělá.

mluvčí 
Když ale sleduje Davide tu debatu amerických politiků o válce na Ukrajině, dá se říct, že ten společný vnější nepřítel třeba
republikány demokraty sjednocuje?

mluvčí 
Řekl bych, že je sjednocuje jen na té základní rovině toho, že vnímají Vladimira Putina a současný ruský režim jako agresora
nepřítele a vnímají to, že je potřeba pomáhat Kyjevu, ať už dodávkami humanitární pomoci obranného materiálu, finančně nebo
pomáhat uprchlíkům, kteří míří z Ukrajiny utíkají před válkou, ale těch dalších záležitostech se demokrati republikáni dohodnout
nedokáží i kvůli tomu, že za pár měsíců čekají skutečně zásadní volby právě do obou komor kongresu a republikáni teď
používají Ukrajinu a i pro útoky na Joea Bidena a demokraté tvrdí, že pro Ukrajinu dělají málo pozdě. Demokrati zase naopak
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připomínají to, jakým způsobem Ukrajině Kyjevu přistupoval jejich prezident Donald Trump v těch posledních letech úkol
poukazují na to, že podle nich i on dělal naprosto zásadní chyby, které se ruský prezident Vladimir Putin mohl vykládat jako
americkou slabost nebo neochotu Ukrajině pomáhat.

mluvčí 
David Miřejovský, náš zpravodaj ve Spojených státech. Davide díky.

mluvčí 
Pěkný den.

mluvčí 
Válka na Ukrajině a související sankce uvalené na Rusko dopadají na českou ekonomiku. Kromě narušení dodavatelských
řetězců se Česko potýká s vysokými cenami energií pohonných hmot a dalších komodit. Zdražovat tak musí i tuzemské firmy od
začátku roku už přitom inflace v Česku překonala desetiprocentní hranici.

mluvčí 
Pohonné hmoty, energie vstupní suroviny jen výčet položek, které českým firmám v důsledku konfliktu na Ukrajině v posledních
týdnech výrazně zdražují. Samy tak kvůli tomu zvedají ceny svých produktů služeb, například v této pekárně.

mluvčí 
Už jsme zdražovaly na začátku roku, to jsme zdražovali lehce, protože tedy vstupy šly nahoru tak hodně, ale teďka během 14
dnů ty vstupy začínají růst opravdu hodně to nám chodí pořád e-maily se zdražováním nové ceníky tak že to budeme muset
teďka zdražovat znovu. Firmy.

mluvčí 
Trápí hlavně rostoucí cena energií. Ta podnikům podražila i stovky procent.

mluvčí 
V řadě oblastí se teprve to zdražování promítne, protože vedle zmíněných děl energie nejspíše budou zdražovat v nejbližších
měsících také potraviny, a protože Ukrajina, tak Rusko jsou významným dodavatelem do potravinářského průmyslu nejen v
Evropě a dá se říci globálním měřítku.

mluvčí 
Vyšší ceny některých surovin už ale tuzemští výrobci zaznamenali. Třeba v této pekárně bojují s výrazným zdražováním mouky.

mluvčí 
Vzrostla téměř i 40 % a vlastně nevíme až kam to může jít až kam ty ceny se můžou zvyšovat, tak že se obávám, že to budeme
muset přenýst do cen finálních výrobků.

mluvčí 
Při včerejším závodu už mi bylo sděleno, že v dubnu to bude znovu náhodu, že se dostanou na nějakých party +50 % proti
loňsku.

mluvčí 
Ceny potravin tak budou v tuzemsku tlačit vzhůru inflaci. Ta už letos přitom překonala dvoucifernou hranici. V únoru se
meziroční růst spotřebitelských cen vyšplhal na 11,1 %, což bylo nejvíc za posledních 24 let.

mluvčí 
Myslím si, že můžeme vystoupat 13 možná 14 procentům. Teď se to těžko předpovídá, protože konflikt na Ukrajině stále
neskončil a ještě nevíme všechny konsekvence, ale co víme, je to, že inflace ještě neřekla poslední slovo.

mluvčí 
Podle odhadů ekonomů se bude Česko dvoucifernou inflací potýkat celý letošní rok. Mírně klesat by mohla začít až v jeho
druhé polovině. Anna Štěrbová, Česká televize.

mluvčí 
Země Evropské unie by měli před nadcházející zimu povinně naplnit 4/5 kapacity svých plynových zásobníků. Mohou také
sáhnout ke společným nákupům plynu v reakci na růst cen energií způsobený ruskou invazí na Ukrajinu tak rozhodla Evropská
komise. Ceny plynu a elektřiny se několikanásobně zvýšily už loni, a to kvůli nedostatečným zásobám plynu a velké poptávce
spojené s oživením ekonomiky po pandemii.

mluvčí 
Evropa potřebuje rychle jednat, abychom zajistili naše dodávky energie na příští zimu a snížili tlak vysokých cen na naše
obyvatele firmy.

mluvčí 
A téma probereme s hlavním ekonomem společnosti byl fakt Martinem slabým. Dobrý den. Dobrý den. Martinem slaným,
omlouvám se. Co říkáte na návrh Evropské komise o povinném plnění plynových zásobníků s 80 %, jaký to může mít vliv na
cenu plynu?

mluvčí 
Tak ty povinné nákupy společné nákupy je celkem dobrý nápad, ale řekl bych za standardních ekonomických podmínek tady
bude velmi záviset na tom, jak se celý ten proces bude realizovat, jaké jaké době, protože najednou vysoká koncentrovaná
poptávka v čase, tak naopak můžete ceny plynu vytáhnout ještě více ještě více vzhůru a bohužel my už, co se týče energie
právě třeba zemního plynu, tak my jsme v loňském roce trpěli vysokými cenami energií, které byly způsobené tou vysokou
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poptávkou, ale nejenom díky ekonomickému oživení to naopak v těch zemích, řekněme, Evropské unie spíše oslabovalo, ale
bylo to právě způsobeno a nejrůznější zásahy Evropské unie v podobě zelené politiky Energiewende v Německu, která
způsobila velkou závislost na obnovitelných zdrojích energie. A pokud nefouká, nesvítí tolik tolik slunce, tak tou vyrovnávací
komunitou je právě je právě plyn, to byl také důvod vysoké poptávky a toho, že se ty zásobníky nestihly tolik doplnit před Havla
vlastně hlavní sezónu před zimou.

mluvčí 
A to, že Evropská komise nechce zastropovat ceny energií, to je dobré rozhodnutí podle vás.

mluvčí 
Zastropování cen energie bych řekl poslední záchranná brzda tržní ekonomice je to vždy téměř to nejhorší opatření, které
můžete udělat, pokud zasáhnete do cen jsme svým způsobem podobné situaci, v jaké jsme byli třeba v sedmdesátých letech,
kdy také výrazně rostly ceny surovin ropy plynu a atd. a tehdy se vlády rozhodly právě k tomuto kroku, že zastropovali ceny
energií, ale ten praxi vždy najde nejrůznější cesty, jak to opatření obejít. Viděli jsme tak třeba v těch sedmdesátých letech ve
Spojených státech, kdy se vláda rozhodla regulovat cenu benzínu, tak ti prodejci obešli tím, že za přemrštěné ceny nabízeli
třeba mytí oken, které bylo nedílnou součástí nákupu těch cen benzínu a pokud vláda se rozhodla regulovat tyto dodatečné
služby, tak logicky nabízeli méně daného produktu a nakonec to skončilo tím, že jezdili automobilky pumpám podle toho, jakou
měli, jestli budou nebo lichou značku a jaké by mohly jezdit, takže to opatření zásah do ceny opravdu velmi nebezpečná.
Myslím, že se v dlouhém období velmi může vymstít.

mluvčí 
Čili když Evropská komise říká, že státy můžou podnikat vlastně opatření nějaké daňové úlevy horní cenové hranice, tak
myslíte, že k tomu státy zatím nebudou sahat k těmto opatřením.

mluvčí 
Co se týče jídelnu daňových úlev, tak už tomu státy Evropské unie přistoupily právě, když jsem zde zmínil, že už jsme trpěli tou
vysokou cenou energií v předcházejícím roce v tomto Česká republika ke konci loňského roku byla výjimkou, ale pokud bysme
se podívali na země Evropské unie, tak tam najdeme pobaltské státy, Norsko nebo Nizozemsko, které meziročně na konci
loňského roku realizovali růst cen energií vysokých dnes od vysoké desítky procent a ten růst by byl ještě vyšší, kdyby vlády v
těch jednotlivých zemích nepodnikli různé zásahy právě daňové oblasti, že třeba odpustili DPH, což ostatně také případ české
ekonomiky během listopadu listopadu prosince. A na druhou stranu toto opatření opět jako všechno v ekonomice na své
náklady, takže pokud to opatření skončí, tak zase skokově dojde k nárůstu cen, protože ten nárůst daně z přidané hodnoty
nebo spotřební daně, tak se de facto okamžitě troleje do cen toho finálního zboží nebo ta finální finální služby, no a na druhou
stranu je to významný zdroj příjmů státního rozpočtu a pokud ta ekonomika je ještě v situaci toho tzv. tak lační šoku, že klesá a
tím se dá očekávat, že bude také klesá daňový výběr, tak ještě si ho podrazit nižší sazbou DPH nebo odpuštění DPH nebo
podobných daní, tak samozřejmě má zase náklady na deficit na dluhovou službu.

mluvčí 
Další věc, která se toho týká Vladimir Putin dnes oznámil, že Rusko nebude přijímat za plyn určený pro Evropu EUR ani dolary,
ale jenom můžeme si nejprve poslechnout slova ruského prezidenta Vladimira Putina.

mluvčí 
Lidí v posledních týdnech se několik západních zemí nezákonně rozhodl takzvaně zmrazit ruská aktiva. Západ podtrhl
spolehlivost svých měn. Zklamal naši důvěru tyto měny. Spojené státy Evropská unie v podstatě vyhlásili, že nebudou plnit své
závazky vůči Rusku v dolarech eurech. Nemá pro nás smysl dodávat naše zboží a dostávat platby v dolarech eurech a dalších
měnách.

mluvčí 
Než té míry ji.

mluvčí 
Tak co tím podle vás Rusko sleduje?

mluvčí 
Tak bezesporu je to opatření, která má podpořit ruskou měnu za vlády prezidenta Putina nebo za těch posledních, řekněme,
15 let, tak ruský rubl výrazně oslabil vůči euru nebo dolaru je na 70 oslabilo zhruba 70 % vůči těm hlavním hlavním měnám, což
na jednu stranu stimuluje pomáhá ruskému exportu. Na druhou stranu to výrazně zdražuje dovozy ruská ekonomika potřebuje
dovážet hotové výrobky, potřebuje dovážet technologie, samozřejmě ten oslabený rubl to výrazně prodražuje, znemožňuje vidět
na to ostatně dneska, protože ruský rubl na rozdíl od nejrůznějších omezení na akciových trzích, tak ruský rubl se běžně
obchoduje jenom nikdo nechce a tím samozřejmě za tímto opatřením vytvoříte poptávku, protože ti, kteří budou chtít zaplatit,
budou nejdříve muset konvertovat svoji domácí měnu do rublů, tím vzroste poptávka po Blecha bude tlačit na apreciaci,
respektive posílení posílení rublu a dnes jsme to viděli, že ten rubl posílila v těch dopoledních hodinách někdy o zhruba 5 6 %
to během jednoho dne opravdu výrazné výrazné posílení.

mluvčí 
Na druhou stranu Rusko přece jenom potřebuje dolary potřebuje zahraniční měnu a nebudou chybět ty dolary, které by
nedostával, nedostávalo za za za plyn.

mluvčí 
No já myslím, že tady je právě obava, že nezískáte tuto zahraniční zahraniční měnu, že že, že ta nejrůznější opatření tak budou
působit na to, že ten příliv těch zahraničních měn nebude, a proto vlastně přenesl, anebo Kanta ten návrh Ruska, tak vlastně
přenáší svým způsobem tu odpovědnost na ty jednotlivé členské země, které odebírají suroviny suroviny ruská, ale myslím si
zase na druhou stranu to naopak může spíše podpořit rozhodnutí jednotlivých zemí Evropské unie hledat ty zdroje dlouhodobě
někde jinde, protože pokud sice máte stálého partnera, který vám dodává danou službu nebo danou surovinu, ale mění se
výrazně ty podmínky platební podmínky, tak to samozřejmě z dlouhodobého hlediska velký problém.
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mluvčí 
Říká Martin slaný. Díky mockrát.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

mluvčí 
No a zatímco řada zemí vyzývá v rámci energetického trhu k rázným opatřením, Německo prosazuje opatrnější postup podle
německého kancléře Olafa Scholze by okamžité vyvázání ze závislosti na Rusko mělo negativní dopad na evropskou
ekonomiku i na obyvatele.

mluvčí 
Ano, ukončíme tuto závislost tak rychle, jak jen to bude možné, ale udělat to ze dne na den by znamenalo uvrhnout naši zemi a
celou Evropu do recese a ohrozit stovky tisíc pracovních míst. Naše průmyslová odvětví by se ocitla na hraně. Pravdou je, že
sankce, o kterých se nyní rozhodlo už teď na mnohé občany tvrdě dopadají a zdaleka ne pouze na čerpacích stanicích.
Sankce nesmí zasáhnout evropské státy tvrději než ruské vedení. To je naše zásada.

mluvčí 
Rusko, které před měsícem zahájilo invazi na Ukrajinu v minulosti, napadlo taky další postsovětskou zemi Gruzii. Tam vtrhl v
roce 2008 ve druhé polovině devadesátých let pak vedla Moskva válku také autonomní republikou Ruské federace
Čečenskem. Vztahy Ruska s dalšími sousedy teď rozebereme se Slavomírem Horákem z institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, pane docente.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Když se zdržíme u toho konfliktu s Gruzií, který jsem zmiňovala, jak se vlastně bez Gruzínce staví k napadení Ukrajiny?

mluvčí 
Tak pokud jde o Gruzii, tak ta zaujala velice zajímavým zvláštní postoj, protože sem přidala k jakýmkoliv sankcím, ačkoliv o to
byla žádána, ačkoliv je to přání a řada lidí nauka v Gruzii jako taková, a takže Gruzie zastává také velice opatrně témata v
tomto směru velice opatrný postoj, který není úplně charakterizovaný to zcela jednoznačně říkám ta, řekněme, evropským
sankci další věc, že Gruzie momentálně má a na svém území okolo 25 někde říkal už 10 000 ruských občanů, kteří do země
utekli tady sankcemi a různými dalšími opatřeními a ruské vlády respekt ruského prezidenta a jeho vedení.

mluvčí 
Můžeme jenom připomenout, prosím, ty nejzásadnější momenty konfliktu a jeho konec. V čem tam popřípadě zatím vidíte
styčné body s dneškem s tou válku na Ukrajině?

mluvčí 
Tak já se přiznám, že v první řadě jsem takový trošku skepticky vůči různým analogii, protože každá ta situace je jiná a s jiným
jiným, řekněme, náboje mezi ním jinou eskalací a podobně. Vlastně tady v případě Gruzie šlo o odtržení nebo definitivnímu
odtržení dvou separatistických provincií de facto státu, jak se také nazývají, čili Abcházie a Jižní Osetie a vlastně na tomto
víceméně ta ruská s tím posun v tomto regionu zůstal a ano Rusové částečně okupovali některá gruzínská čistě gruzínská
území mimo tyto separatistické území, nicméně po mírové dohodě nebo po dohodě zastaveni to ve palby, tak se stále stále
více data území, ale samozřejmě dochází tam pořád určitým neshodám posunu hranic, tak o něm a velice spontánní. Nicméně
nicméně ten konflikt je víceméně usazeny v případě Ukrajiny jde o velice širokou širokou operaci, která a jak jako agresi a
omezujeme nějaké určité tedy bychom mohli, takto bychom mohli připodobnit gruzínskou opozici. Pokud bychom třeba brali,
jenže Rusko zabralo a tzv. Luhanskou tzv. Del úplně z republiky, což se teda nestalo, následky vidíme spíše v podvečer v tomto
směru je to obě 2 ty 2 ty situace jsou zcela, jakmile mne srovnatelná i vychází z podobného ideologicko politického základu
vidění Ruská federace.

mluvčí 
Další soused Bělorusko, jak tam zadníma sledujete, vnímáte jeho postoj k celé válce do té doby si obě země byly velmi blízké,
možná můžeme rozvést, proč vůbec?

mluvčí 
Tak Bělorusko především velmi závislé na Rusku, dodávkách energií dodávkách ropy zemního plynu a a také s ohledem na
dodávky nebo na vlastně vývoz vlastně obchod zapomene, že by Rusko dál zemí už tedy před tímto konfliktem pod sankcemi,
respektive a jeho vedení, takže jaksi ta orientace na růst o ze strany byl běloruské vedení zatím dostane a prezidenta
Alexandra Lukašenka je zcela logická další věci a že Alexandr Lukašenko byl velice opatrný. Pokud jde o vůbec válku na
Ukrajině a ahoj byl opatrný zas několika důvodů, jednak se tam pravděpodobně nechtěl úplně zapojit do docela operace a
vědom si toho, že by to mohlo vyvolat i problémy uvnitř Běloruska. Máme na mysli pořád ta protesty z roku 2020 tresty byly
velmi tvrdě potlačen nakonec ale a na druhou stranu pořád tu protestní podhoubí tady já koneckonců, jak vidíme v některých
krocích v Bělorusku, ať už je to toto vyjádření, řekněme, opozičních lídrů z exilu, ať už to jsou, řekněme, určité partyzánská
partyzánské operace a vážící Ruska přesuny po železnici a podobně. A takhle je vidět, že běloruské vedení není úplně ochota
do té války a do té války vstoupit. Druhá věc tak, o které se já osobně obávám, že v současné době probíhá a řekněme stále
silnější tlak Ruska na to, aby Ukrajina Bělorusko vstoupilo do té války a také stále silnější a řekněme, kontrola různých ruských
poradců, ruských velitelů a běloruskou armádu, která se velmi postavila proti a tomu, aby Bělorusko vstoupit do té války, takže
ta pozice Běloruska a je taková spíše Lazarská vůči Rusku a teď otázka, do jaké míry vazalství bude silné nebo převáží a nebo
ne tak, aby to nebylo ruská jednotky, případně tedy pod ruským vedením poplival.

mluvčí 
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Velmi stručně poslední věc bych ještě zajímala. Naše podle vás bude záviset, jak se vztahy Ruska obecně s jeho sousedy
budou vyvíjet po konci jeho agrese na Ukrajině?

mluvčí 
Tak já se přiznám, že tady bych byl velice opatrný s jakýmikoliv tradici, protože především, protože my nevíme, jak asi tohle tam
a tam ta agresivita válka dopadne, nevíme to nemáme a podle toho vlastně, jak to dopadne, tak potom teprve budeme moci a
moc vidět nějaké výsledky, pokud by Rusko nějaký tam vyhrálo, a tak by pravděpodobně došlo u něj minimálně takové
symbolické posílení Ruska a po tom postsovětském prostoru. Na druhou stranu zase vidíme to, že Rusko už dneska a v
lecčems slábne, pokud jde o jeho pozice a myslím tím především třeba já podepsán konfliktu v Náhorním Karabachu, odkud
byly stažené vlastně opravdu dobré velice dobře připravená vycvičené jednotky právě použití tomuto konfliktu byly hrazené
třeba Lago jednotky základně záklaďáků nebo jiných podobných ne elitních sil, už zase samozřejmě může využít Ázerbajdžán
dokončení řeknou za připojení toho karabašské ho karabašské problémů a podobně, čili bude opravdu velice záleží na tom,
jaká ta válka bude vyvíjet, jak dlouho bude trvat a jaký bude vůbec obraz Ruska v té válce a také, jaký bude, jaký bude tento
výsledek války a nějaké další jednání kolem.

mluvčí 
Říká Slavomír Horák. Moc díky za váš v našem vysílání. Pěkný den.

„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
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měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních studí Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člen pražského  Centra
pro výzkum míru Jan Ludvík míní, že se blížíme nejpravděpodobnějšímu výsledku, který doprovází každou válku. Tedy vzniku
politické dohody, která do určité míry dovolí oběma stranám, aby si zachovaly tvář. Rusové podle něj šli do války, aniž by byli
lépe připraveni na její informační dimenzi, řekl v Epicentru Blesku.

„Ta dohoda vzniká. Jedná se a my nevidíme do toho, jak ty debaty probíhají. Uvidíme, jak to dopadne. Do té dohody se ale
samozřejmě promítne i situace na bojišti a skutečnost, kdo bude vítězit více. V tuto chvíli není úplně pravděpodobné, že by se
jedné ze stran podařilo dosáhnout takové vítězství, aby si ty podmínky dohody mohla zcela nadiktovat,“ řekl host středečního
Epicentra Jan Ludvík.

Podle analytika by Rusku nepochybně pomohlo, kdyby se mu podařilo zabránit Ukrajině v získávání zbraní ze Západu. „Což by
se teoreticky dalo řešit útokem z Běloruska do té západní části Ukrajiny. Problém je v tom, že už nemá moc sil, které by k
tomuto použilo. V podstatě 75 % ruských pozemních sil je v tuto chvíli vázáno tou operací ve zbytku Ukrajiny a mluví se o tom,
že by teoreticky do té války mohla vstoupit běloruská armáda,“ uvedl Ludvík s tím, že vojenské složky tamního vůdce Alexandra
Lukašenka „nejsou nic moc“.
Běloruská armáda má asi 45 tisíc vojáků, z nichž asi 10 tisíc jsou vojáci pozemních sil rozdělení do čtyř brigád. „Ta armáda je
stavěná tradičně na mobilizaci, to znamená, aby vůbec mohli operovat s plnou sil těch čtyř brigád, tak by museli povolat
záložníky a to není něco, po čem by Bělorusové toužili,“ dodal Ludvík s tím, že Rusové podcenili Ukrajince a Ukrajinci rozhodně
nechtějí podcenit Bělorusy.
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Facebook ministerstva obrany Ukrajiny.
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„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 16:49 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
26 dní Putinovy nesmyslné války zabilo minimálně 121 nevinných dětí, 167 nezletilých v zemi bylo zraněno. Počty obětí na obou
stranách konfliktu vzrůstají každým dnem. Podle informací ukrajinské armády Rusové přišli o 15 tisíc vojáků a trápí je omrzliny.
Americký prezident varoval před ruským použitím chemických zbraní a ve čtvrtek bude společně s ostatními spojenci
projednávat další kroky na mimořádném summitu NATO. Na nejnovější dění na Ukrajině jsme se ve středečním Epicentru ptali
odborného asistenta na Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člena Pražského
centra pro výzkum míru, Jana Ludvíka.

„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 17:06 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních studí Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a člen pražského  Centra
pro výzkum míru Jan Ludvík míní, že se blížíme nejpravděpodobnějšímu výsledku, který doprovází každou válku. Tedy vzniku
politické dohody, která do určité míry dovolí oběma stranám, aby si zachovaly tvář. Rusové podle něj šli do války, aniž by byli
lépe připraveni na její informační dimenzi, řekl v Epicentru Blesku.

„Ta dohoda vzniká. Jedná se a my nevidíme do toho, jak ty debaty probíhají. Uvidíme, jak to dopadne. Do té dohody se ale
samozřejmě promítne i situace na bojišti a skutečnost, kdo bude vítězit více. V tuto chvíli není úplně pravděpodobné, že by se
jedné ze stran podařilo dosáhnout takové vítězství, aby si ty podmínky dohody mohla zcela nadiktovat,“ řekl host středečního
Epicentra Jan Ludvík.

Podle analytika by Rusku nepochybně pomohlo, kdyby se mu podařilo zabránit Ukrajině v získávání zbraní ze Západu. „Což by
se teoreticky dalo řešit útokem z Běloruska do té západní části Ukrajiny. Problém je v tom, že už nemá moc sil, které by k
tomuto použilo. V podstatě 75 % ruských pozemních sil je v tuto chvíli vázáno tou operací ve zbytku Ukrajiny a mluví se o tom,
že by teoreticky do té války mohla vstoupit běloruská armáda,“ uvedl Ludvík s tím, že vojenské složky tamního vůdce Alexandra
Lukašenka „nejsou nic moc“.
Běloruská armáda má asi 45 tisíc vojáků, z nichž asi 10 tisíc jsou vojáci pozemních sil rozdělení do čtyř brigád. „Ta armáda je
stavěná tradičně na mobilizaci, to znamená, aby vůbec mohli operovat s plnou sil těch čtyř brigád, tak by museli povolat
záložníky a to není něco, po čem by Bělorusové toužili,“ dodal Ludvík s tím, že Rusové podcenili Ukrajince a Ukrajinci rozhodně
nechtějí podcenit Bělorusy.
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Pavlína Horáková
„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku

Nas mnogo? Už ne. Jak se stalo, že Putinovi na bojišti chybí to nejdůležitější URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Jan Wirnitzer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 17:27 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Oba hlavní válečné úspěchy ruské armády, vítězství nad Napoleonem a nad Hitlerem, vycházely z možnosti zmobilizovat velkou
živou sílu. Ukrajinská válka za nezávislost, jak jí říká prezident Volodymyr Zelenskyj, ale představu o ruské početní síle a o
úsloví „nas mnogo“ rozbila. Už léta se totiž válčí jinak.

Uveďme hned úvodem, že by bylo předčasné porcovat ruského medvěda, zatímco ještě běhá po ukrajinském lese. Ruská
armáda nepostrádá sílu ničit a zabíjet.

Války navíc nerozhoduje jen živá síla, a to ani v případě Ruska. Ale v současné ruské agresi proti Ukrajině se čím dál více
projevuje, že Moskvě jednoduše na bojišti chybí dobrá pěchota. Začíná se to skloňovat prakticky každý den, ale proč?
Papírově by přece 145milionové Rusko mělo mít proti 41milionové Ukrajině jasnou výhodu.

Navíc s propastným rozdílem absolutních výdajů na ozbrojené síly.

Porovnání absolutních výdajů svým způsobem klame například proto, že Rusko financuje i drahé zbraně, které na Ukrajině
nasadilo jen omezeně (loďstvo), vůbec (ponorky), nebo všichni doufají, že je nenasadí (jaderný arzenál). Modrá křivka z grafu
jde zčásti na vrub právě těmto zbraním.

Přes všechnu drahou techniku je ale živá síla nepostradatelná. Při dobývání území se bez ní neobejdete. Bojuje ve městech.
Hlídá „boky“ rozmístěných formací. Kromě boje zařizuje dopravu jídla, léků, paliva či munice.

Politický geograf Jan Kofroň upozorňuje, že Rusko má obecně pozemních sil dostatek, většinu ale u mechanizovaných,
tankových či dělostřeleckých útvarů. A schází mu právě potřebná síla v klasické či lehké pěchotě. Je to podle něj způsobené
doktrínou a strukturou ruské armády.

„Je tu Rosgvardija (ruská Národní garda, pozn. red.), která má ale výcvik spíš policejní než armádní, a leckdy je to výcvik
pochybné kvality. V západních armádách mívají roli lehké pěchoty výsadkáři, v Rusku jsou ale pojatí jinak, mají i těžší,
obrněnou techniku. Struktura ruské armády je taková, že lehkou pěchotu nemají kde nabrat,“ řekl Deníku N Kofroň, který
působí na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Právě klasická či lehká pěchota je podle něj potřeba k dobývání měst, jinak útočníkovi hrozí vysoké materiální i lidské ztráty.
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„Proto si nemyslím, že se Rusko pokusí dobýt Kyjev nebo Charkov. ‚Vzít‘ milionové město je těžká práce. Můžete ho
vybombardovat, to ale neznamená, že ovládáte území, někdy tím můžete pro obránce vytvořit i lepší podmínky – viz Monte
Cassino za druhé světové války. Rusové budou mít dost práce se zabráním Mariupolu,“ míní Kofroň.

Rusko podle něj může udělat to, že se nepožene do dalších útoků, ale bude držet dobytá území, ostřelovat města z dálky a tím
vyvíjet tlak na prezidenta Zelenského. Už jen vršením předpokládané sumy potřebné na poválečnou obnovu Ukrajiny.

Mladých Rusů je málo a do armády nechtějí

Ruský analytik Kamil Galejev v dlouhém twitterovém vlákně upozorňuje na jinou, obecnější nesnáz současného Ruska –
demografii, která ovlivňuje i nábory do armády.

Galejev poznamenává, že riziko vypuknutí válek či revolucí bývá přisuzováno regionům s rychle rostoucí [lock]mladou populací,
zatímco rusko-ukrajinská válka může být prvním velkým konfliktem, kde se utkávají dva „vymírající“, stárnoucí národy.

„V minulosti Rusko vedlo rozsáhlé kontinentální války a ukončovalo je za jakoukoliv cenu. Mohlo je platit, mělo dostatek
venkovské populace, stálý přísun mladých rekrutů, které mohlo snadno obětovat na oltář imperiální slávy. Teď má malou
porodnost, vylidňuje se, omylem místo rychlé, klidné okupace uvázlo ve válce a živá síla je jeho ‚úzké hrdlo‘,“ píše.

Přečtěte si takéDva důvody, proč Kreml může chtít vyprovokovat NATO k reakci podle článku 5. A dva proč vůbec ne

Co stárnutí populace znamená? Mediánový věk v Rusku je zhruba 40 let, na začátku první světové války to bylo 16 let. Doba,
kdy průměrná obyvatelka ruské říše měla sedm dětí, je dávno pryč. Ruský vojenský věk (18–27 let) mají nyní populačně
nejslabší ročníky ruské historie z přelomu 20. a 21. století (kdy na jednu ženu připadalo méně než 1,3 dítěte).

Stárnutí populace je zvlášť v urbanizovaných a průmyslovějších zemích běžný jev, týká se i Ukrajiny. V Rusku jsou faktory,
které celý problém násobí. Krátce řečeno: obrázek verbířů, kteří projdou vesnicemi a získají obří armádu, patří do minulosti.

Jednak postupně klesá roční počet odvedenců (soudobých 260–270 tisíc ročně je z ruského pohledu historicky velmi málo),
jednak Galejev upozorňuje, že se do armády dostávají spíše mladíci z malých měst a nižší společenské třídy. Ti bohatší,
mazanější či vzdělaní si najdou cestu, jak se vojně vyhnout.

Právě z branců se stávají profesionální vojáci, což má dopad na kvalitu velitelů.

Motostřelecký prapor a „dno sudu“

Politický geograf Kofroň nebere samotnou demografii a nižší počet rekrutů za úplně bezvýznamný problém, Rusko ale podle něj
čelí hlavně tomu, že armáda má problém získat plošně pro službu Rusy s vyšší životní úrovní či vzděláním.

„Do jisté míry to platí o všech armádách, i o české, u ruské to je ale extrém. Má obrovský problém získat brance i kontraktniky
(vojáky z povolání, pozn. red.) z Moskvy či Petrohradu, vzdělanější lidi. Bojují za ně třeba Burjati, pro které je armáda
pochopitelný sociální výtah, ale znamená to, že ta pak musí pracovat s ne úplně dobrým lidským kapitálem. Běžný
motostřelecký prapor vyškrábne ‚dno sudu‘, a to nejsou zrovna nejkompetentnější lidi. Pracovat s nimi musí být zážitek,“
popisuje Kofroň.

Schopnější vojáky podle něj ruská armáda použije u prioritizovaných útvarů – raketového vojska, námořnictva, letectva,
výsadkářů či speciálních sil. Tento koncept stačil při válce o Donbas před sedmi lety, kdy Rusku stačilo nasadit jen pár praporů
– a vybralo ty nejzpůsobilejší. Teď podle Kofroně museli Rusové zapojit vojsko jako masu, nejen pár nejlépe vycvičených a
připravených útvarů, což ukázalo slabiny ruské armády.

I Galejev o ní mluví jako o „armádě (etnických) menšin“, navíc tvořené lidmi ze slabšího sociálního zázemí. Upozorňuje
například na seznam raněných v Rostovské oblasti: polovina z nich jsou Dagestánci. Může to znamenat i to, že se jedná o
vojáky záměrně nasazené do těžkých bojů – ale to tezi o nedostatku Rusů nijak nevyvrací.

Galejevův tip proto zní, že by stálo za to, aby se vojákům ruské armády otevřela možnost dezertovat – s vědomím, že míří do
přijatelných podmínek, a ne na studenou ukrajinskou vězeňskou celu.

„Ruská bojová síla se zřetelně zhorší, pokud vojákům nabídnete schůdnou cestu, jak dezertovat, a začnete šířit po Telegramu
(komunikační aplikace, která v postsovětském prostoru hraje výraznou roli, pozn. red.) snímky, jak je ubytovali v nějaké teplejší
zemi, dali jim postel a jídlo a odměnu navíc těm, kteří prokázali, že na útěku sabotovali ruskou techniku,“ uzavírá analytik.

Odvody v Rusku

To, jak v Rusku fungují odvody, před několika dny zpracoval think tank Institute for the Study of War (ISW).

Vyznění je následující: blížící se odvody ruskou bojovou sílu na Ukrajině v blízké době patrně nezvýší, neprojeví se ani celková
snaha o vybudování záloh fungujících podobně jako na Západě. A posily nebudou s to plnohodnotně nahradit vyčerpané
nejlepší jednotky.

Shoda západních analytiků na neutěšeném stavu ruské ofenzivy je v posledních dnech vysoká. Zastavení ruského útoku je pro
Ukrajince nepopiratelný úspěch, jenže co bude dál, je obtížné odhadovat. Válka, která se pár hodin cesty od českých hranic
odehrává, je unikátní (velký konvenční konflikt v evropském terénu, zbraně 20. i 21. století, organizovaný a motivovaný
obránce se špičkovou zpravodajskou podporou a dodávkami výzbroje atd.). Jasné vzorce, podle kterých by ji šlo „vypočítat“,
neexistují, může se změnit i v poziční a opotřebovávací konflikt.
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Osvobozovat dobytá místa, která Rusové nyní opevňují, může být krvavě náročné zase pro Ukrajince, pokud je nezískají zpět
bez boje (díky příměří nebo kapitulaci odříznutých sil). To, že Rusové ztratili (minimálně dočasně) schopnost plošně útočit,
neznamená, že nedokážou dobyté pozice držet.
Rusko kombinuje profesionální a braneckou armádu. Za uplynulých 15 let se nemálo věnovalo profesionalizaci vojska, závislost
na rekrutech je ale stále vysoká. Dosvědčuje to i skutečnost, že důstojníci donutili některé brance podepsat s armádou
kontrakt (aby Putin mohl říkat, že na Ukrajině jsou jen kontraktnici).

Země má dva odvodní termíny – jarní a podzimní. Ročně odvodové komise povolají kolem 670 tisíc mužů, z každých deseti
odvedou čtyři. Vojna typicky trvá rok.

Znamená to, že branci, kteří narukovali téměř před rokem, se těší domů a poslední, co chtějí, je padnout na Ukrajině. Branci z
podzimu za sebou mají asi tři měsíce vojny. Naučili se úplné základy, ale ne o moc víc. Ruské zákony navíc zakazují nasazení
branců, kteří nemají odkroucené aspoň čtyři měsíce.

Rusko to patrně na Ukrajině obchází, jenže nezkušení vojáci velkou bojovou hodnotu nepředstavují (a z pohledu zásobování
jsou stejně nároční jako vojáci z povolání). ISW poznamenává, že ani ruské rezervy na tomto nic zásadního nezmění, protože
nejsou ve velké míře vycvičené a připravené. Rusko loni zavedlo model podobný české aktivní záloze – civilisty, kteří čas od
času jezdí na cvičení a dostávají finanční kompenzaci, cílový počet sto tisíc záložáků je ale podle všeho zatím daleko od
skutečnosti.

ISW tak dochází k závěru, že Rusko se bude snažit řešit bojové ztráty dílčími mobilizacemi, ale na srovnatelnou bojovou
hodnotu jako na začátku invaze už své síly nedostane.

Což mu ovšem pro udržení územních zisků coby přijatelné vyjednávací pozice může stačit.

Jak ubránit město

Ačkoliv Ukrajinci mají obdobný věkový problém a ještě je jich proti Rusům co do počtu obyvatel třiapůlkrát méně, historie
ukazuje, že obrana vlastní země, domů a rodin motivuje více než výbojné tažení. Praktický efekt je ten, že Ukrajinu brání v
absolutním počtu víc vojáků, než kolik ji jich dobývá.

Pro úspěšný útok se předpokládá, že je třeba mít lokálně alespoň trojnásobnou převahu – pokud jde o útoky na města, tam se
mluví až o potřebě převahy pětinásobné. V městském boji se často bojuje téměř či úplně tváří v tvář, dělo ze vzdálenosti
dvaceti kilometrů žádné město nedobude.

V podobném duchu mluví i John Spencer, americký válečný veterán a ranger s pětadvacetiletou zkušeností a nasazeními v
Iráku, kde Američané svedli řadu městských bojů. Teď Spencer působí jako přední odborník na válčení ve městech.

Před několika dny aktualizoval manuál, který zásady boje v zástavbě připomíná. Ukrajince jeho zkušenosti zaujaly a studují je.

A picture of Ukrainians studying resistance tactics, including my material!! I am both humbled and extremely proud.
#urbanwarfare @ZelenskyyUa @KyivIndependent @KyivPost @CNN @AnaCabrera pic.twitter.com/sqSGDw1Rva

— John Spencer (@SpencerGuard) March 13, 2022

Manuál i nevojákům ozřejmuje, proč je boj ve městech pro útočníka tak těžký: obránci jsou připravení a výborně znají terén.
Pokud jsou skutečně dobří, propojili sklepy domů tunely, připravili úkryty, krytá místa pro své přesuny, zátarasy donutí útočníky
vjet tam, kde je chtějí mít. Odstřelovači mají vybrané pozice, z výškových budov, kam tanky nedokážou zvednout hlavně, se
dobře ničí vozidla…

Možná i právě proto Rusko zkouší do bojů dostat žoldnéře z Blízkého východu – konkrétně Sýrie či Libye. Jak ale v textu
připraveném pro Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany upozorňuje jeho pracovník Richard
Stojar, je předčasné říkat, že si tím Rusko pomůže.

„Z praktického hlediska se může často jednat o kombatanty s velkými zkušenostmi z bojového nasazení, a to zejména v
urbánních prostorech. To by bylo pro ruskou stranu vzhledem k očekávanému charakteru další fáze konfliktu nesporným
přínosem. Na druhé straně může být komplikovaná samotná přeprava a zabezpečení jejich vlastního nasazení, které by
zvyšovalo nároky na již tak přetížený a nefunkční systém ruské logistiky,“ píše Stojar.

Upozorňuje také na to, že podobně jako v případě proukrajinských dobrovolníků může jejich bojové nasazení komplikovat
neznalost standardních postupů ruské armády, odlišné taktické přístupy a složitá komunikace daná jazykovými i kulturními
rozdíly. Stojar ale dochází k závěru, že pro ruskou stranu mají zahraniční dobrovolníci možná hlavně, pokud ne výlučně,
propagandistickou hodnotu.

Stručně:

Ruský útok uvázl mimo jiné proto, že země nemá v bojích dostatek kvalitní klasické či lehké pěchoty.
To má své důvody, které nesouvisejí jen s podceněním Ukrajiny, ale i s ruskou doktrínou a demografií. Při válčení se ztrátami
se to projevuje.
Ruský útok tak prakticky stojí, neznamená to ale automaticky to, že si Ukrajinci snadno vezmou ztracená území zpět.
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„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik Jan Ludvík. A popsal první „TikTokovou“ válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 17:55 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních studí Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a
člen pražského  Centra

pro výzkum míru Jan Ludvík míní, že se blížíme nejpravděpodobnějšímu výsledku, který doprovází každou válku. Tedy vzniku
politické dohody, která do určité míry dovolí oběma stranám, aby si zachovaly tvář. Rusové podle něj šli do války, aniž by byli
lépe připraveni na její informační dimenzi, řekl v Epicentru Blesku. 
Popis podcastu 
Epicentrum - Zpravodajský diskuzní pořad se zajímavými hosty o aktuálních a klíčových tématech od redakce Blesk Zpráv.
Buďte s námi v centru dění! 

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 23.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.03.2022 19:01 , Sledovanost pořadu: 115 902 , Pořad:
18:00 Živé vysílání , AVE: 21 460 725,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,29
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Osmnáctá hodina s ní zprávy České televize tady ve studiu ČT24 dobrý den přeju příspěvek pro lidi kteří u sebe zdarma ubytují
ukrajinské uprchlíky bude 3 000 Kč na osobu za měsíc schválila vláda nejvíc mohou lidi dostat 12 000 podpora se začne
vyplácet po 11. dubnu a to zpětně za březen podmínkou je aby běženci v pokoji případně v bytě pobývali v měsíci nejméně 16
dní v kuse.

Letošní sklizeň obilovin na Ukrajině se podle odhadu analytické firmy a PK informace sníží o víc než polovinu důvodem je
snížení osevní plochy kvůli ruské invazi v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval že některým zemím hrozí kvůli
ruské agresi hladomor Ukrajina je jedním z největších světových vývozců například pšenice slunečnice nebo brambor.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se podle ukrajinských ruských médií už 12 dní neukázal na veřejnosti ruská státní televize
jeho starší záběry vydávala za nové šermuje jedním z nejbližších spojenců prezidenta Vladimira Putina v minulosti společně
trávili dovolenou podle některých analytiků ruské zahraniční politice dlouhodobě prosazuje agresivní přístup.

Školní psychologové nebo sociální pedagogové by mohli být od roku 2025 placeni ze státního rozpočtu do té doby by na ně
mohli jít peníze z evropských dotací ministerstvo školství chce systém placení těchto pozic upravit novelu příslušného zákona a
vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách rezort by mohl návrh vládě předložit v dubnu nebo květnu.

Severoatlantická aliance odhaduje, že od začátku invaze na Ukrajinu padlo 7-15 000 ruských vojáků. NATO tak usuzuje na
základě analýzy ukrajinských ruských zdrojů. Na samotném bojišti se situace moc nezměnila. Podle britské rozvědky se ale
ruské síly zřejmě reorganizuje a chystají větší ofenzívy. Mimo jiné se zřejmě pokusí o obklíčení ukrajinských sil na východě
země. Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  teď společně s námi ve vysílání
zpravodajské čtyřiadvacítky prostřednictvím telefonu zdravím dobrý podvečer pan Šír. Dobrý den. Dá se z té současné taktiky
ze současného postupu ruské armády na Ukrajině a těch informací, které jsem teď říkal o možném přeskupování sil vyčíst, co
teď tedy bude dál v nejbližších dnech možná nejbližších týdnech?

mluvčí 
Částečně ano, já si myslím, že no vzhledem k tomu, že ruský útok v řadě ohledů selhal, tak momentálně 8 půjde o to získat
nějaký vyjednávací prostředek pro ty paralelně a netransparentně rostou vojenskou operací probíhající rozhovory mezi
Ruskem Ukrajinou ohledně jednak zastavení palby a jednak širšího komplexu otázek spojených s ruskými územními nároky vůči
Ukrajině a možnosti zasahovat do ukrajinské suverenity v podobě omezení, ať už tady jde o možnost navazování krajiny.

mluvčí 
Styků.

mluvčí 
Spojeneckých vazeb a a dalšího, takže já předpokládám, že Rusové budou pokračovat v tom poměrně nerozlišují tím návrhem
ničení ukrajinské zejména tedy civilní infrastruktury a pokud se, jak už jsem naznačil, případně obklíčit síly sjednoceného štábu,
které nacházejí blízko kotle mezi severovýchodem Ukrajiny a okupovaným Donbasem tak, aby výměnou za vyslovení těchto
pozic Rusko dokázalo prostor ještě vyjednat nějaký akceptovatelný stav vody.

mluvčí 
Vy jste zmínil tu nerozlišují palbu ruské armády, příkladem je jednoznačná syn v podstatě devastace Mariupolu ze strany ruské
armády, nemožnost humanitární pomoci, proč si ale Rusko myslí, že tahle strategie na Ukrajině bude fungovat jinými slovy, že
Ukrajince nakonec jednou zlomí?

mluvčí 
Tak Rusové jednak ještě neukázali všechno, co mají ve svém arzenálu a tady je dobré podívat na to, jak byla vedená kampaň
v Čečensku, jak pro nové vedou kampaň v Sýrii, jaký vedl Gruzii, to to je asi první věc dlouho a druhá věc je zatím ruským
postupem mimo nějaké strategické cíle je určitě vidět snaha dobrat to půjde zničit co půjde a nějaké větší ohledech fary nás
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civilní a ztráty a tak dál nelze očekávat, nepatří do standardního arzenálu ruského válčení, ale dovolím si malinko polemizovat,
s tím jsou v podtextu vaší otázky, že, že to na Ukrajině neplatí. Ono já těm lidem, kteří momentálně se nachází v Mariupolu,
vůbec nezávidím, musí být takový fyzický nápor doprovázený i fyzickým strádáním a může tam chybí základní potraviny
evropský podíl atd. myslím si, že tohle se ale tento barbarský způsob vedení boje je způsobilý nahlodat morálku řada lidí.

mluvčí 
A tím definitivním strategickým cílem vlastně tedy něco získat kus Ukrajiny, Krym, Donbas, oslabit Ukrajinu nebo tam ještě něco
dalšího, nějaký další strategický cíl, nabízí se samozřejmě vzhledem k té obrovské uprchlické vlně narušení stability a
jednotnosti Evropy?

mluvčí 
To je až krok číslo 2. Já si myslím, že tím strategickým cílem, se kterým rostou tu agresi rozpoutalo, bylo bylo zničení Ukrajiny a
myslím si, že nedává smysl, aby Rusko znovu spustil tak velkou akci, tak ohromnými náklady, které už teď zcela zjevně je tato
akce spojená jenom proto, aby dosáhlo sabotování faktického stavu okupace Krymu nebo kupa 7, což jsou ta území, která
Rusko zabralo během první vlny agrese v letech 2014 2015 tzn. ta operace tak, jak byla rozjeta, tak že se tady jedná skutečně
útok ze čtyř směrů svědčí o tom, že cíle sále daleko dál. Já si myslím, že ten toto zničení ukrajinské nezávislosti mělo být
určitým předstupněm pro obnovu Ruska šéf nějakých maximalistických hranicích, jak chápe Vladimir Putin vytvoření přímý
příznivého předpolí jednak pro případné další aktivity vůči vůči dalším zemím třetím zemím, včetně včetně těm, které jsou
momentálně součástí NATO samozřejmě ten ruský režim, aby své udržel u moci, aby byl schopen eliminovat veškeré hrozby,
které které pociťuje, tak potřebuje naprosto akutně přeformátovat mezinárodní systém, systém mezinárodní uspořádání. Včera
tím, že když se hraje podle pravidel podle mezinárodního práva, tak Rusko zastává oslava se nekonkurenceschopnými, a to
posiluje ty tlaky, kterým ten režim už teď značně čelí, zejména se dotýká jeho legitimity, protože není schopen vykázat žádný
spis, který by Rusové mohli být hrdi.

mluvčí 
Sergej Lavrov dnes mluvil o tom, že případná mírová mise Severoatlantické aliance na Ukrajině by znamenala přímou
konfrontaci s ruskými vojáky, to je asi logické konstatování, to byl velmi pravděpodobně nastalo, ale co tzn. toto konstatování,
to je výhrůžka, že bude konfrontace, anebo zatím můžeme právě vzhledem k tomu, jak zatím ta operace postupuje, vidět asi
nechci říct obavu, ale určité určité pochybnosti o tom, co by taková konfrontace vlastně znamenalo.

mluvčí 
Tak jednak tady potřeba říct, že interpretovat slova Sergeje Lavrova je poměrně obtížné, protože má za sebou dlouhou historii
nesmyslných a vylhaných prohlášení, že tam hledat nějakou logikou. Já si nedovolím jednak nicméně je tady potřeba říci,
pokud už nějaká logika je, za to rostou komunikací, tak její standardní součástí jsou jsou výhrůžky zastrašování, ale existuje
tady předpoklad, že Rusko skutečně nechce, aby na to se více angažovalo z toho důvodu, protože věří, že Ukrajina bude
schopno takto zničit a existuje předpoklad, že výhrůžky možná někdo na západě jsme vážně a tímhletím způsobem, že tady
může dojít k určitému oslabení nebo jednotného postoje než 40 nebo rozštěpení, ale a asi takhle na to už jasněji vyznačila
limity, jakých své hodlá angažovat, v jakých se nehodlá angažovat a pokud nedojde na nějakou zlomovou událost, dvoustý
nechci to tady přivolávat, ale nějaké razantně stal spor třeba použití zbraní zbraň hromadná ničení nebo tak tak a a podobně,
tak si nedovedu představit, že by na to ten svůj postup nějak výrazně hodlalo přehodnotit modifikovat.

mluvčí 
Vidíte nějakou možnost úspěchu jednání mezi Kyjevem Moskvou?

mluvčí 
Tak záleží na tom, jak se zprvu úspěch definujeme. Já jo mám ohromné obavy z toho jednání, protože probíhá velice
netransparentně, a protože zastávám názor, že jakýkoliv směr nebo jakýkoliv krok směrem legalizace protiprávního stavu otvírá
cestou k další shodly, včetně včetně agresivních dál, takže myslím si, že po jednáních minimálně roste první fázi, pokud může
něčeho dosáhnout, a tak daleko ještě nejsme tak, aby to bylo zastavení palby, ale pro úpravu těch otázek, které rostlo do těch
jednání, vnáší, když se jedná o ty územní nároky na na okupovaný Krym okupovaným Basso, ať už se tady jednalo o
neutralizaci těmi demilitarizace Ukrajiny, jak už to tady jedná o přeměnu mezinárodní uspořádání v tom smyslu, že NATO
nějakým způsobem bude souhlasit a rozdělením svých členských zemí na 2 kategorie tam fungovalo, to vyžadovalo sami a a
dlouho přípravu a tom momentálně určitě není na stole těch Rusko ukrajinských rozhovorů, které, jak předpokládám, dále
probíhají.

mluvčí 
Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju, na shledanou.

mluvčí 
Děkuju za zavolání.

mluvčí 
Jsme klíčové fázi války a následující dny budou rozhodující to řekl v rozhovoru pro Českou televizi bývalý velitel amerických
vojsk v Evropě generál bench. Od Rusů očekává stále více útoků na civilní cíle. Zásadní je podle něj, aby Ukrajinu i nadále
podporovali západní země. Přesvědčený je i o tom, že ruský postup se zastavil a Rusové mají problémy mimo jiné se
zásobováním. Rozhovor s generálem hodil jsem připravil Daniel Stach.

mluvčí 
By mohl Singapur jsem o kokain oběšen v OSN Benson.

mluvčí 
A my dostáváme zprávy z celé Ukrajiny o tom, že Rusové zastavili, je ale velký rozdíl mezi kulminací porážku. Je zjevné, že dál
budou používat rakety dělostřelectvo, aby vraždili nevinné Ukrajince, to bude pokračovat, ale pokud jde o představu, že by
mohli nějak obklíčit a zajmout Kyjev, to je zcela bez šance. Stejně tak si nemyslím, že by se mohli aspoň přiblížit k Oděse. To je
zhruba aktuální situace tento týden, jaký vidím já.
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mluvčí 
Zde se stranou your index svůj řekněme nejen se je osou jestli ČEZ že obnovuje.

mluvčí 
Závisí to ale na tom, že západ musí dál poskytovat podporu, a to stále víc. Pokud chceme zatlačit Rusy do kulminaci mýho
bodu a dát Ukrajincům výhodu ve vyjednávání. Musíme na ně tu podporu valit ze všech stran a mně přijde, že západ aktuálně
příliš opatrný.

mluvčí 
Ten, kdo to bude asi by Čunkův vaše členy.

mluvčí 
Joe Biden coming to jo Joe Biden přiletí do Evropy, aby se zúčastnil summitu NATO, který se bude konat 24. března a také
zasedání evropské rady. Pak odletí do Polska, kde by měl mluvit o aktuální humanitární krizi. Myslíte si, že tato cesta dokáže
situaci změnit, že přijde ta obří vlna podpory pro Ukrajinu?

mluvčí 
I kým by mi něco dá určený do ODS.

mluvčí 
Mohla by rozhodně je to příležitost během této rozhodující fáze války, kdy všechno na svém místě je tohle příležitost, aby
prezident Biden přišel s něčím, jako bylo Reaganova slavné vystoupení zbořit tu zeď, aby řekl světu, že Ukrajina zvítězí a že
nedovolíme, aby padla.

mluvčí 
Je na kontrolovaného děkuji to, co teď jde extrém Floridy přeju do stejné dna Rokos Hes Berka.

mluvčí 
Myslím, že nastal čas právě na nějaké takové prohlášení, ale samozřejmě je nutné ho také podepřít příslušnými kroky. Rusové
mají velké potíže a vědí to líčila musíme na ně proto zatlačit, abychom přiměli do toho spadnout. A také je nutné oslovit
samotné Rusy, jak přímo prostřednictvím digitálních médií potřebuje obejít ten firewall, který postavil Kreml tak prostřednictvím
Evropanů, kteří mají v Rusku příbuzné, přátele obchodní partnery kontakty zkrátka, aby každý, kdo zná nějakého Rusa, mu
zavolal řekl, co to děláte. Rusku tato válka nemůže přinést nic vůbec nic.

mluvčí 
K a končí vaše NN vezmu zero jen jsou jeho ego Ektor pro.

mluvčí 
Začátek by bylo dobré oslovit 130 000 ruských rodin, které budou mít 1. dubna povinnost odevzdat své syny jako rekruty.
Potravu pro děla v ruské armádě.

mluvčí 
Pár nebo šanony dvojky jsem hrál jsem svému.

mluvčí 
Kdyby se nám podařilo nějak oslovit a i kdyby jenom 10 nebo 15 % řekl, že nedovolí, aby z jejich synů byla potrava prodělá. To
by podle mě obrovský rezonovalo v celé ruské společnosti a pravděpodobně vlilo novou energii tisícům Rusů, kteří už
protestovali nebo by chtěli protestovat.

mluvčí 
Olomouc proces.

mluvčí 
Zakročili of ministr zahraničí Antony Blinken v neděli řekl, že členové NATO mají povolení posílat stíhací letouny na Ukrajinu.
Myslíte si, že stíhací letouny jsou dobrá volba nebo by bylo lepší poslat něco jiného, třeba rakety země vzduch se festu Arbes.

mluvčí 
Jasně.

mluvčí 
Ano ano ano, Amerika musí být zbrojnicí demokracie. Prezident Biden říká stejně jako prezident Roosevelt před ním, že my
jsme zbrojnici demokracie a budeme poskytovat vybavení, které pomůže demokratickým národům. Nedokonalým demokraciím,
ale demokratickým národem než bojovat s autokracií.

mluvčí 
Agent sen a Sarkozy dnes 10 zhruba má asi se za.

mluvčí 
Tohle je boj demokracie proti autokracii a stejně řekl Roosevelt v době druhé světové války. My jsme zbrojnici demokracie, a
proto bychom měly Ukrajině dát všechno a přestat vymlouvat, že by to snad mohlo situaci eskalovat. To je směšné. Máme
oproti Rusku veškeré výhody a měli bychom využít.

mluvčí 
Zuřil tak znám mince, čili z jenže jí.
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mluvčí 
To neznamená, že bychom měli na Ukrajinu poslat vojáky, to dělat nemusíme, ale dát jim nástroje, což znamená letadla, která
umějí pilotovat. Slyšel jsem proti tomu různé argumenty a všechny přijdou absurdní.

mluvčí 
Viděti jest Adamec.

mluvčí 
Vody Ufy, kde budou podle vás Rusové útočit v příštích dnech týdnech, očekáváte víc útoků na civilní cíle?

mluvčí 
Je na ta.

mluvčí 
Ano, bez přestávky, až dokud nezastavíme.

mluvčí 
Šmejc svůj energie z Ukrajiny.

mluvčí 
Což znamená, že musíme dávat Ukrajincům zpravodajské informace o tom, odkud se útočně, a to samozřejmě můžeme zejména
USA Velká Británie i další země umí identifikovat tzv. místo původu.

mluvčí 
Pro rádio jestli.

mluvčí 
Musíme poskytnout vybavení proti lodím, aby mohly rozbít tu flotilu v černém moři, která střílí na ukrajinská města.

mluvčí 
Děkani servis.

mluvčí 
A dát jim střely s dlouhým doletem, které by zasáhly rakety dělostřelectvo, když střílejí na ukrajinská města, to jsou klíčové věci,
které by měly být prioritou.

mluvčí 
Vůli mít být po část.

mluvčí 
Wajdy byly proč si myslíte, že ruští vojáci nemají žádnou šanci dobýt Kyjev Dave na účet?

mluvčí 
Tak ona dav Kyjov vězeň.

mluvčí 
Jejich málo knih je obrovské město. Já tam byl před šesti týdny a je to opravdu hodně velké město na břehu jedné z největších
evropských řek.

mluvčí 
To je komplex.

mluvčí 
Je to velmi komplikovaný městský terén, spousty spousty obrovských budov.

mluvčí 
Minule vystěhovat tak.

mluvčí 
Podívejte, vždyť oni nebyli ani mariupol, a to by měl být jednoduchý cíl. Je to kousek od flotily v Azovském moři. Ruští vojáci
jsou hned vedle v Donbasu a na Krymu.

mluvčí 
Finka Mia.

mluvčí 
A stejně jim to nepovedlo. Zničili ho zavraždili spoustu lidí, ale město nezajeli. Nedokázali ho ani úplně obklíčit.

mluvčí 
Jsou on je najít jim kvůli.

mluvčí 
V roce 1943 Rudá armáda pokusila obejít Kyjev.
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mluvčí 
Jak velký večer se shodli ta.

mluvčí 
700 000 ruských vojáků trvalo měsíc, než ho obklíčily dobyly a to byl tenkrát mnohem menší, takže si nemyslím, že by to bylo
aspoň trochu realistické. Jistě pokud použijí nějaké chemické či jaderné zbraně, tak je to něco jiného, ale to, že by použil
jadernou zbraň, mi přijde velmi nepravděpodobné chemickou také nepravděpodobné.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes promluvil k francouzským poslancům. Situaci v přístavu mariupol a dalších
městech přirovnal k bitvě u Arden. Dodal, že Rusko nedodržuje žádná pravidla ani humanitární právo.

mluvčí 
Je to pro mě velkou ctí.

mluvčí 
Že se bychom se.

mluvčí 
Děkuji vám za tuto.

mluvčí 
Možnost řekl nejsou tak váhají zmíněného dilematu, jestli já.

mluvčí 
Děkuji francouzskému lidu je za tuto možnost k vám dnes hovořit o jistě všichni víte, co se teď na Ukrajině děje, proč se to děje,
kdo je za to zodpovědný.

mluvčí 
Jako v dosahu.

mluvčí 
A i ti, kteří.

mluvčí 
I se.

mluvčí 
Schovávají psí hlavu v písku ČSA stále se snaží z Ruska získávat peníze, také ví, co se děje. Já se obracím na vás čeká na
všechny a chtěl bych se zeptat, jakým způsobem válku zastavit, jak vrátit mír na Ukrajinu.

mluvčí 
Její kde ty pouze jsou tam doma.

mluvčí 
Protože odpovědi na tyto otázky jsou i ve vašich rukách.

mluvčí 
A jeho Jan Mach.

mluvčí 
Z 9. března.

mluvčí 
Nosy.

Byli mohli zavzpomínat, tak vítejte.

mluvčí 
Na porodnici v Mariupolu shozeny ruské bomby. Doufejme bylo to město, které jsi klidně mírumilovně žilo až do momentu, kdy
přišli až krytá ruští vojáci a začali ho brutálně obléhat. Ji jako ve středověku a začaly ty tam zabíjet obyvatelé si.

mluvčí 
Únosy Lipan.

mluvčí 
V té nemocnici v té porodnici, která byla bombardována, tam byly ženy, které zrovna rodily děti.

mluvčí 
V té neurčitě choval kdysi.

mluvčí 
Některé přežily některé byly vážně zraněny.

mluvčí 
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Ti ty faktury i na.

mluvčí 
Některý některým.

mluvčí 
Mám jako Denisa.

mluvčí 
Bylo nutné amputovat končetiny?

mluvčí 
Ne úmyslně dosud fám.

mluvčí 
A 1 žena přišla o své nenarozené dítě.

mluvčí 
Se Slavií a pár lidi.

mluvčí 
Žádala lékaře v takové situaci, aby nechali ji zemřít.

mluvčí 
Ve vodě agresor předtím.

mluvčí 
Neviděla už žádný důvod, proč by měla dále žít a ani také umřela.

mluvčí 
O druhé velké.

mluvčí 
V Evropě míč v roce 2022.

mluvčí 
Jako sirky domů.

mluvčí 
Vidíme lituji, co se na Ukrajině děje miliony lidí si mysleli, že něco takového nikdy nezažijí. A pro to bych mě teď chtěl požádat o
minutu ticha k uctění památky těch, kteří zemřeli nebo trpí v důsledku ruské invaze.

mluvčí 
Vyzrát z nich.

mluvčí 
Je sama ne vůbec dnes.

mluvčí 
Děkuji vám.

mluvčí 
Teď živě do síně.

mluvčí 
Po několika týdnech ruské invaze.

mluvčí 
Míry rodinní vláda.

mluvčí 
Mariupol i o další města se.

mluvčí 
De facto.

mluvčí 
Připomínají ruiny Verdunu z první světové války.

mluvčí 
A lidi.

mluvčí 
Které jste jistě mít všichni viděli.
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mluvčí 
Ta děvka nejsou vše.

mluvčí 
Ruská armáda nerozlišuje mezi svými cíli ničí vše.

mluvčí 
Je modlitby za střechu.

mluvčí 
Obytné čtvrtě, nemocnice školy, vypalují sklady léků.

mluvčí 
Tanků-li se především ligách.

mluvčí 
Vůbec.

mluvčí 
Jsou všude komplexům.

mluvčí 
Nedodržují žádné povinnosti, žádné žádná válečná pravidla, žádná humanitární pravidla.

mluvčí 
Has a tu teď vy.

mluvčí 
O tom všem víte.

mluvčí 
Fám ženy Carly Mýta.

mluvčí 
Informace máte dochází k znásilňování ukrajinských žen ruskými vojáky. Ruští vojáci zabíjejí civilisty na ulicích, střílejí na
novináře, i když přesně ví, že se jedná o novináře, zabíjejí.

Ublížit staré občany, kteří.

mluvčí 
Vám to ty.

mluvčí 
Přežily holocaust a teď musí znovu prchat před před údery ruských bomb.

mluvčí 
Dík potřeba.

mluvčí 
To jsou šílené záběry a až šílené věci, které Evropa nezažila od druhé světové války, tam lidé prosí o to, aby mohli umřít.

mluvčí 
A můžu ovlivnit prezident.

mluvčí 
Když jsem se stal prezidentem.

mluvčí 
Řekl na adresu.

mluvčí 
2019 tak existoval formát pro vyjednávání s Ruskem, cílem bylo ukončit válku a na Donbase, která trvá již 8 let.

mluvčí 
Který zajistí nejméně na South.

mluvčí 
Tohoto normandské formátu se účastnilo Německo, Francie, Rusko a Ukrajina.

mluvčí 
Totiž zjistil.

mluvčí 
Ale byly tam vlastně.
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mluvčí 
Sedět.

mluvčí 
Zahrnuty.

Asi všechny pozice, někteří se snažili ten proces narušit.

Chudí, nicméně stále byla možnost sedět u jednoho stolu.

mluvčí 
I určitě vidět ryzí kádinky se s tím korunu za kdysi Liberii Dijon byly aktivity komika.

mluvčí 
Byly výsledky těchto jednání dařilo se.

mluvčí 
Novým.

mluvčí 
Dostat nějaké lidi ze zajetí chlap, takže to byl takový závan čerstvého vzduchu čerstvé naděje v tom smyslu, že by jednání s
Ruskem mohly ve věci pomoci a že.

mluvčí 
Tak jako ty lidi.

mluvčí 
Třeba bude možné zvolit cestu míru, ale 24. únor byl ten den, kdy všechny tyto naděje pohasly.

mluvčí 
Vůči žádáte a na Vary expert já jsem opět viry jsou větve listí.

mluvčí 
Celkově je situace taková, že dialog s Ruskem v podstatě již není možní.

mluvčí 
V těch dnech růst.

mluvčí 
I v důsledku.

mluvčí 
Z těch míst.

mluvčí 
Výstřelu ruských tanků.

mluvčí 
Na patku vy nevěříte dali běhu.

mluvčí 
I.

mluvčí 
U nich to blížit šachy nevěří ty jsou pro obyvatele.

mluvčí 
U stolu.

mluvčí 
Jednacího stolu se tedy pravdu o litr odhalit nebo nepodařilo. Musíme ji tedy hledat na bojišti. Jsme odhodláni je chránit naši
svobodu a je to společné odhodlání a bufet Kyjeva, Paříže, Bruselu, Bratislavy, dalších měst.

mluvčí 
I motivů žije hlas musíme dále.

mluvčí 
Jednat společně a společně řešili vytvořit tlak na Rusko.

mluvčí 
On se, aby jak jsi jí.

mluvčí 
Došlo k míru.
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mluvčí 
Totiž činí asi činí.

mluvčí 
24. února se ukrajinský ani lid spojil.

Velikost od té doby nehovoříme o tom, jestli někdo nalevo nebo napravo.

mluvčí 
Jedině jako svoji dobu zjistil.

mluvčí 
Jestli je někdo v koalici nebo v opozici lépe myslíme všichni na jediné na to, aby se k nám vrátil mír a abychom mohli svoji zemi
chránit.

mluvčí 
Tu zátoku jsem neřekl nic.

mluvčí 
Jsme vděční Francii za podporu další a za úsilí prezidenta Macrona, který se projevil jako opravdový lídr a neustále
komunikujeme i voda a vidíme, že máme lásku ke stejným principům hlavně k pravdě ke svobodě, k rovnosti bratrství a žen toto
jsou slova, která jsou důležitá pro pro vás pro Francouze i pro nás.

mluvčí 
Jejich písně firma savců a médií však Steffi.

mluvčí 
Doufáme, že se podaří Francii přispět k tomu, aby.

Pachatel Rusko muselo nastoupit, táhl cestu k míru, aby skončila tato válka, která je namířena proti všemu, co Evropu
sjednocuje proti její svobodě a diverzitě.

mluvčí 
Dneska jsou debaty o tom, jak do utkání.

mluvčí 
Doufáme. Očekáváme, že díky vaší podpoře se nám podaří znovu nastolit územní celistvost Ukrajiny.

mluvčí 
Vůdce a odpověděl řešilo.

mluvčí 
Možná jsou mezi vámi někteří, kteří mají určité pochyby, ale váš lid, jestli jist a je sjednocené francouzské.

mluvčí 
Peníze svým let.

mluvčí 
Během francouzského předsednictví.

mluvčí 
Za svého.

mluvčí 
Doufejme dojde k přijetí historického suity rozhodnutí o tom, že Ukrajina by se měla stát členem Evropské unie.

mluvčí 
Českou zdravotní péči čeká další zkouška odolnosti. Musí se postarat o 300 000 uprchlíků z Ukrajiny, kde hlavně ženy děti, kde
se dají očekávat největší potíže, zvládnou lékaři péči o všechny pacienty stejně. V jaké fázi epidemie covidu 19 Česko
momentálně je, zeptal se bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který hostem interview ČT24, dobrý podvečer.
Dobrý.

mluvčí 
Podvečer.

mluvčí 
300 000 uprchlíků z Ukrajiny během jednoho měsíce, z toho polovina dětí, jak velká zátěž pro české zdravotnictví a bude?

mluvčí 
Tak já myslím, že nemůžeme strkat hlavu do pískové říkat, že se nic neděje a že tady vlastně ta zátěž prakticky nulová ta zátěž
poměrně vysoká, protože když to přepočítáme na dětskou populaci, tak sem přišli v podstatě 2 kohorty, tzn. 2 ročníky, které se
narodily jakoby a pro ty pediatry, tzn. poměrně velkou zátěž, tzn. je nutné nějakým způsobem tu zátěž rozvrstvit, jak mezi
pediatry, tak mezi dospělé praktiky, dokonce se uvažovalo, že by třeba děti od 16 let nahoru spadaly pod dospělé praktiky, ale
to jsou všechno jenom návrhy, které zatím realizovány nebyly, ale každopádně ten počet je dostatečně velký na to, aby to
zdravotnický systém cítil.
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mluvčí 
V jakých ordinacích čekáte největší potíže? Budou to pediatři?

mluvčí 
Když se podíváme na křivku jakoby nemocnosti v podstatě nákladovosti, tak to je taková miska, takže my tady v tuhle chvíli
nemáme tolik seniorů, ale máme tady poměrně vysoký počet těch malých dětí a těch, které skutečně procentuálně podstatně
více, tzn. ta péče nákladnější a ta bude dominanta spadat opravdu na pediatry.

mluvčí 
Premiér Petr Fiala mluví o stavu na hraně možností. Ministr vnitra Vít Rakušan neschopnosti zajistit komfortní ubytování. Ve hře
i stavění uprchlických táborů. Dá se péče o všechny ukrajinské uprchlíky zvládnout tak, aby se nesnížila dostupnost lékařské
péče pro české občany?

mluvčí 
Je třeba si uvědomit, že ten náš systém nějaké dramatické rezervy nemělo, pokud hovoříme o lůžkové péči, kde ten počet lůžek
u nás byl dlouhodobě vyšší, než je potřeba, ale v té ambulantní sféře tam logicky nějaké velké rezervy nebyly, protože by to
bylo efektivní, máme nějaký omezený počet dialýz, máme schémata, která používáme v léčbě, tzn. to všechno bude podrobeno
určité zkoušce, postupně bude muset být navýšeno, aby absorbovalo tu kapacitu, která přijde.

mluvčí 
Pediatrů je ale i tak málo pediatři už ohlásili, že 100 000 dětí nezvládnou, ale dějí už tady víc než 100 000 tak kdo a jak
pediatrům může pomoct a měl by pomoct.
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mluvčí 
Dnešní host kterým je do Lučan doufám že jsem to přečetl správně správně vítej ve studiu já jenom dodám autorka blogu
Asiatka cz dvojnásobná nebo 2× nominována na cenu magnézia litera v kategorii blog roku a v roce 2015 držitelka novinářské
křepelky pro autory třeba se začalo to jsi toho stihl hodně.

mluvčí 
Jo ani bych se ani jsem to nečekala že. Může být tolik ale.

mluvčí 
To se ve většině určitě přečetl všechno jsme pojďme k tomu asi nejslavnějším což je můj oblíbený blog Asiatka cz ještě to
napadlo proč začít psát blok v TV mimochodem blok který pojednává o životě Vietnamců v Čechách.

mluvčí 
Já jsem.

mluvčí 
Začala před 13 lety a protože jsem si říkala že by bylo fajn odpovědět na otázky kamarádů jak se žije Vietnamců v České
republice a název nepřišel jako nabíledni protože já jsem se Asiatka taková slovní hříčka a obrana slunci říčky v češtině.

mluvčí 
Do těch výjimečně dobře co chtěli kamarádi.

mluvčí 
Třeba proč chodíme kalit nebo proč nejezdím na lyže a jak jaký máme zvyky doma a tak.

mluvčí 
Protože nechodíš kaly které zjistil že.

mluvčí 
Čas sezení už jezdí na lyže a chodili.

mluvčí 
Pořídit.

mluvčí 
Si druhé generace si přišla v kolika ve čtyřech letech.

mluvčí 
Řekl přesně tak ještě řekni jak to.

mluvčí 
Bylo asi dítě se k snadněji dospělých lékaři tak předpokládám jazyk si neuměla.
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mluvčí 
Neuměla jsem český ale já jsem otce čtyř let vyrůstal v české rodině protože rodiče pracovali měli mě tolik času, takže to je
integrace probíhala už čtyř let a vlastně těch jsem nějak necejtil, že bych prožívala úplně jiné dětství nás takové typické české
dětství na české vesnici mu Slepička má a realismus zničím ono když ti tolik pleti, tak jak rychle zvykne, že měla české
kamarády, a tak jsem si rychle zvykl na to, že mluvím úplně jiným jazykem. Já vim, že se o ně stará někdo jinej než moji rodiče.

mluvčí 
Zdá se, že to je běžné ve Vietnamu už je tam lidi hodně pracují a děti se starají příbuzní. Jak toto dítě snáší nebo je vše, co se
vydá rodiče?

mluvčí 
Já jsem byla takové dítě, které hlídalo rodiče jenom o víkendu a předtím jsem byl v péči k rodině a no tak mě rodiče vysvětlovali
tím, že pracuju proto, aby pro mě zařídily lepší život je já jsem zas až tak problém měla, ale je pravda, že ve Vietnamu se o dítě
starají prarodiče, tetičky, příbuzní, a to dítě vychováváno celou komunit.

mluvčí 
Kde řekl že.

mluvčí 
Celou vesnicí.

mluvčí 
Jak snáší dobře rozjel, že dospěl žena se ohled, že kdybych žila v normální rodině nebo fungují silně poblíž rodičů, kterým se
uvidím denně, že by to bylo jiné.

mluvčí 
Ne tak každá ono jde o to, že synek nejdůležitější, aby dítě dostalo tu péči o pozornost lásku a jedno 1 od koho jo a já jsem si
třeba zvyklá hrozně rychle, myslím si, že je to na mě mělo naopak dobrý líbí dobrý vliv, protože mám ráda širokou společnost,
nevadí mi společnost jsem tak jako introvertní člověk.

mluvčí 
Říká, že se to zvládá dobře. Jsem si četl pár rozhovorů a tam se říkala, že si noci proplakala a pohledů do zdi, tak nevím, jestli
to normální vývoj.

mluvčí 
Jeho možná bude mít nějaký důsledek, který nevím, no, ale ty začátky pro mě byly těžký v tom, že my byla maminka se potom
zvykl.

mluvčí 
Co dělali rodiče, když jsem přišli?

mluvčí 
Naši jsou typičtí britští zástupci první generace, takže mají stánek nespočetných Kuka nynější obchůdek a prodávali na tržnici,
takže taková jako klasická trajektorie, až se přestěhuješ, založí si jako malý byznys vlastně prodáváš na tržnici i oblečení
cigarety od rána do večera až do noci žáci večera.

mluvčí 
To teď nějaké právní nebylo líto, že odešel nebo proč odešel do do Čech, nebo jestli dnes nepřišel do Československa,
vlastně nevím, kdy jsem přišla Tejce.

mluvčí 
Teďka se přistihl v devadesátém druhém, respektive studoval v Československu osmdesátých letech vystudoval v San a a po
tom, co vrátil do Vietnamu, tam se oženil s mojí matkou a zlem to můžeme jenom v těch devadesátých nebo na začátku
devadesátých let a Billa ta ekonomická situace špatná, tak rozhodli, že se prostě přestěhuju do České republiky, teďka se
přestěhuje jako první ještě v 90 druhém a já maminko, jsme se přestěhovali 2 roky poté už do České republiky.

mluvčí 
V mnohém umí vietnamsky.

mluvčí 
Boj s českým přízvukem a respektive umím hodně špatně, a když jsem třeba ve Vietnamu, tak mluvím spíš anglicky, aby aby
musel vysvětlovat, že sem Vietnamka, která neumí vietnamsky.

mluvčí 
Jednoho no.

mluvčí 
Chtěl bych ví, ale poslední ze tří aj jednou za 23 roky. To mám ještě relativně velkou radu, takže to cestování spojím s
návštěvou rodiny a čas od času se převedou.

mluvčí 
Mám.

mluvčí 
Taková jako a propojení se jím po navázání a takto zase s tou zemí pocházejí a zároveň ukáže tím nejbližším kamarádům, jak
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se léta žije a kde se třeba vyrůstala kdysi Rusa na severu Vietnamu ve městě mnohdy není je.

mluvčí 
Někde poblíž také, což je bezmála výrazu co tady známe.

mluvčí 
No se pak mimochodem je jen místa vedení, kde sněží na severu Vietnamu a je to no, chtěl bych, abychom hlad já vůbec
vlastně je to daleko od okna win ale Thomayer městem od hlavní města hnojí zhruba 80 km.

mluvčí 
Takže to za rohem celkem při velikosti Hané ano, ty pokud seš jedináček, je to obtížnější, protože říká se, že vedle ještě, že se
hodně obětují pro své děti, aby měli lepší život, aby jim vydělaly peníze na studia. Mě těší jedináček.

mluvčí 
Je a kvůli tomu, že sem jedinej jediný dítě, kterýmu je rodiče zkoumat, takže teď, jestli posloucháš, moc tě zdravím, určitě
posloucháš. Mě zklamala jste ano ano, no jako jedináček takhle my jako děti většinou staráme o ty rodiče, když jsou starší já
tak tak poskytujeme péči a pod vracíme jim to, co oni nám dávali, když my jsme děti a jako vietnamský jediná k tomu složitější v
tom, že budu vlastně jediná, kdo se od své rodiče bude muset starat. Já budu mít sourozence, respektive mu štěstí, že mám
sestřenky bratránka, takže vím, že dostane nějakých jako dá Support ze strany širokého příbuzenstva, ale jinak jinak úplně
všechny ty rodinné záležitosti sama.

mluvčí 
Pravda je, že ta péče určitě ve stáří, ta je vietnamských rodinách hodně silná na rozdíl od Čechů tomuto metoda je
zaostáváme.

mluvčí 
Jo, jo je já tak ono to má své výhody nevýhody. Samozřejmě je hezké starat se o svoje rodiče až do posledního dechu, a když
to řeknu takhle úplně explicitně, ale.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Nás rodina je to nejsilnější, že jo, že jsme vychováváni k tomu poskytovat v té rodině péčí, starat se o rodinu a zvlášť rodiče,
protože nám vždycky snažil zajistit lepší život Amin tak riziko vracíme no.

mluvčí 
Jako měli představu rodiče o té budoucnosti tiché, protože říkal jsem, že u vás jen studium nebo vzdělání na prvním místě,
pokud vím, jo jo jo, takže co ten bod chtěli?

mluvčí 
No, naše jsou specifický v tom, že jsou relativně relativně svobodu myšlenka irský, takže ty byli rádi, že jsem šla na gympl a až
jsem vůbec potom dostal na výšku a bylo jedno, jakou, ale myslím si, že teďka tajně doufal, že budou nějaká paní, tam
doktorka právnička Novo minimálně budu pracovat a pracovat někde bílý košili v kanceláři, což nakonec se dělám, ale asi to
není tak prestižně jako být doktor.

mluvčí 
Je pravda, že máš na sobě bílou košili a černý se tam takže ta černobílá tam je, tam je celkem daná. Slyšel jsem, že u
vietnamských rodičů se preferují právě medicína, práva ekonomie už jsou na tom třeba umělecké obory, hustá neradi vidí.

mluvčí 
Jste zajímavý, že jakkoliv vietnamský rodič chce, aby se z jeho dítěte stal doktor, tak úplně ty poslední lidi, který dostaneš k
doktorovi, jsou tví rodiče, protože oni absolutně nemají zájem chodit na preventivní prohlídky a všechno chtějí řešit jako
homeopatiky a bez doktorů je to takovej bizár. No a Le ano je to hodně prestižní práce a dnes je tomu doktor má velkou
autoritu.

mluvčí 
Ty jsi vystudoval marketingovou komunikaci a piana fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , to je v pořádku pro rodiče.

mluvčí 
Dokud to vydělává na živobytí, tak ano, a což vydělává na štěstí a jako já si myslím, že naši měli snížené nároky, tak ne tak já
doufám, že nejsou zklamaní, že bakalář jen stačí.

mluvčí 
Jeho říká, kdo tu čas dnešní host na Frekvenci 1.

Hřiště využil první generace Vietnamců. Já jsem přišla, v čem se liší nebo ty musely předpokládám na tebe přenášet svoje
vietnamské zvyky, tak jako oni byli vychovaný od svých rodičů, jak to vnímá, ty jsi vyrůstal v českém prostředí mezi českými
kamarády v českém školství, což je dost odlišní.

mluvčí 
Se mně je obecně první generace Vietnamců, která tedy, že teda většinu přes už 30 let, tak jsou zvyklí na to, že celý život
pracují, že den začíná tím, že se chystá do práce, že si navaří věci, jídlo do práce, potom pracuje, vrátí se domů, staráš se o
děti, o svoje děti a vaříš znovu vaříš dnes spát druhý den to samé a taková ta oběť rodičů, že pracují celý den, znamená, že
nás, že tím, jak zabezpečit rodinu, a to je jejích jejích jazyk lásky to, že my zajišťují lepší životy, no, ale zkuste to trošku mění. Ta
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druhá generace, tak už nechce tolik pracovat a teďka hodně generál generalizuje, a tak to berte s rezervou, ale moje generace
nyní zvyklá nebo nechce tolik času trávit ve večerkách v práci, protože ten život teď nabízí jiné příležitosti, jak utrácet peníze a
trošku se dostáváme do do rozporu s rodiči, protože tý řidiči nechápu, jak je možné, že bychom zabírali o něco dřív v neděli
bylo volno a máme snad časem změní.

mluvčí 
Aby se chodit kalit lyžovat.

mluvčí 
Ale zhoršovat tím lyžovat monokly já.

mluvčí 
Formáty poradí, jak to máte ve Vietnamu, ale tak na to zeptat, když vyrůstáte mezi českými vrstevníky bavit a žít podobně jako
oni?

mluvčí 
Mě od já teda nejsou nemůžu mluvit za a vás tolik svých vrstevníků, ale přijde mi, že takovýto obětování se rodině na 100 %
není úplně vždycky zdravé a je fajn, když máš nějaké své koníčky, když dokáže vypnout a a učit děti trošku takový jiným
dovednostem než jenom této práce takové té cílevědomosti a ale nechci mluvit s tím zase za celé generace.

mluvčí 
Zkrátka vy už jste ta generace banánových dětí říká se tak.

mluvčí 
V banánové děti ano, no to je on, který vznikl před x lety firmu dokumentů, agenty, mimochodem banánové děti znamená, že
jsme, v uvozovkách víc zevnitř a žlutý zvenku. Je to taková ta Ford druhé generaci Vietnamců, kteří už víc přemýšlí evropského
český mají jinou mentalitu, jinou mentalitu dnešních rodiče. Tady se dostáváme trošku do kulturních a do generačních rozporů.
Děti versus první generace Vietnamců.

mluvčí 
Ty se cítíš být víc Vietnamka Češka.

mluvčí 
Po půl, myslím si, že tam nutně silné vietnamské kořeny, které nechci zapomenout. Třeba je občas přemýšlí nad tím, jestli budu
učit svoje je tam i děti vietnamsky a vlastně si uvědomím, že moje děti budou mýt května štěně lepší pod nebo účinný, je tam
ještě lepší podmínky, protože já sám přestal být Češkou tím, že jsem žil v české rodině, a protože na mě rodiče měli čas a
teďka, když budu mít svoje děti, tak moji moji rodiče budou starat moje děti a budu učit vietnamsky, takže tam bude jako teď
bude strašně zajímavý pozorovat, jak vlastně ty děti budou vracet ke kořenům, který já jsem třeba během té cesty já ztratilo.

mluvčí 
Ale se k nim vrátila, protože svého času jsem říkala Lenka, co si o tom zavrhla, dneska se vrátila později vrátil ke svému ano
skočím do.

mluvčí 
Prosím tě, do řeči teďka o víkendu jsem se zase uvědomila, že teďka je jeden z posledních lidí, kteří mi říkají Lenka mít štěstí
kamarádi, který mě znají původně jako Lenku, už mi říkají čchan. My teďka.

mluvčí 
Ve vašem jméno vyslovit.

mluvčí 
A teď neumí rusky.

mluvčí 
Pro ty české zadá tam ještě přišli s pomocí.

mluvčí 
Vhodně vzhled vás jara národní národní obrození nebo mohl nepřišlo, že těch sklon tý osmnáctky začneš uvědomovat svůj
názor svoje svoje názory své kořeny a mně se strašně líbilo, že tedy můj kluk, jež chtěl a jsme se seznamovali a já jsem řekl, že
jsme Lenka a on trval na tom, abych řekl své vietnamské jméno a od té doby používám svoje vietnamské jmenuje super, sice
ho někdo někdy někde nějak zkomolí Alem minimálně všichni snaží a já jsem za to rád Danu.

mluvčí 
Je to taky blbost chodit tam to říkat Lenko, že to prostě, když už nechce, mimochodem minutové něco znamená názvem, že
občas překládají, jo.

mluvčí 
Jestli občan část znamená stránka samo o sobě. A.

mluvčí 
Kdy již je.

mluvčí 
Použiješ třeba na ono se skládá, že jo, různě výkon a slova se hrozně hezká věc ještě, než když máš ve těm nově tak tzn.
webová stránka, ale když Ján Čarný, tak je to hřbitov.
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Jo, takže čau jak se.

mluvčí 
Zdá trošku ztratil.

mluvčí 
Jak já se v tom taky občas někdy ztrácím, zkrátka břečťan je ztráta.

mluvčí 
Říká do Lučan stránka dnešní host na Frekvenci 1. Tomu blogu Asiatka.

Kde vyvrací nebo píše o tom, co vás Vietnamce nebaví nás Češích, zejména ve vztahu k vám, tak samozřejmě to myslím, že
obligátně tykání vepředu večerky. Ahoj to chápu, že že vás nebaví. Co ještě.

mluvčí 
No, tak já nemohl ze své zkušenosti, ale dost často dostanou otázku, kde se nejlíp najíst, kde je nejlepší dojem z té restaurace.

mluvčí 
A revidovat zajímalo posluchače, kde kromě chlapi kromě.

mluvčí 
Kromě chlapi.

mluvčí 
Máte výborné, protože tam vy si vaříte jídla, která v běžných restauracích vietnamských pro nás všechny jsou.

mluvčí 
Jo jo, ale zároveň vidění to změnu, že i ta pravá autentická jídla se dostávají do klasických vietnamských restaurací v centru je
to skvělý a někdy jsou to tak jako specialitky třeba jako v úvahu, což jsou nudle, výškový tvar a jsou to a léta na soud kousky
vepřového kolene. Je taková vietnamská specialitka a doporučila bych třeba má třeba v pražské tržnici čas a taková žlutá
budova asi všichni budou vědět, tak tam v tomto mám ráda, mám ráda a k restauraci Old Hanoj teď nějak regionu kamarádce
na Andělu, ale my tam výborní kuřecí stehýnka, a přitom kuřecí steak 39.

mluvčí 
Patří číslovky a tam dostaneme autentickou kuchyni, tam jsou protože my jsme v Sapě, tak tam se měl vývar s hlemýždi. Už
jsem málokde objevil v centru.

mluvčí 
Vidíš co ten to spíš by se měli lidi ptáte, protože to vůbec nemůže tam nějaká takováhle polévka je já většinou lidi vedl na
klasické kuřecí nebo vizi a případně smažák, smažák ho dokonce Keblov seženeš NASA 5 bud.

mluvčí 
Je to taky nabízíte.

mluvčí 
Jo.

mluvčí 
Co ještě zajímá Čechy, navíc jsem si tím, že se s nimi trošku postěžoval, že hodně tvých kamarádů se dožaduje seznámení s
nějakou vietnamskou.

mluvčí 
Měly občas dostanou do e-mailu a dotaz na to, jak se seznámit s Vietnamkou krajnic Vietnamkou, tak já se snažím odpovídat,
že jako každou jinou dobou a jako každou jinou ženou a dát co v Uničově se neměl samozřejmě koukat na to, odkud ten čaj
pochází žil a ale chápu, že má někdo větší zájem o jatky nebo Asiaty, tak doporučuju mít větší trpělivost.

mluvčí 
Než trpělivost proč.

mluvčí 
No, tak ne vždycky může jít rychle to randění a musí prostě trpělivost Hradce starat se o to, aby bylo všechno v pohodě a
čekat, že je moje budoucí vietnamská přítelkyně brzy vezme, kterým rodičů.

mluvčí 
A to je nějaký zlomový okamžik.

mluvčí 
To je zlomový okamžik, protože on od té chvíle není cesty zpět.

mluvčí 
V jakém.

mluvčí 
Slova smyslu ne, tak já teďka se z toho trošku utahuje, ale většinou, když už seznámí svého partnera s rodiči, znamená to, že
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se o tebe očekává, že se tu partnerku nebo toho partnera, že si vezmete, že už to tak vážně, že se prostě a představujete
rodičů.

mluvčí 
Mimochodem vaše svatby nejsou levná záležitost.

mluvčí 
Nejsou nejsou teďka často říká, že to obálku, kterou tam dáš ženichovi nevěstě, také drahá stravenka, jo, protože vietnamské
svatby jsou o tom, že sem pozvou pozve 300 400 hostů minimálně třeba na na večeři a tam slaví, protože všechno slaným
jídlem a ty dáš obálku, kdy jako tady v tenise začíná na tisícovce Johna ve Vietnamu, když jdeš na svatbu, tak záleží na tom je
dobře znáš svou rodinu, takže když se z ní zášť dobře, tak samozřejmě náš mnohem větší obnos, no a na co se.

mluvčí 
Právě jsem se chtěl ptát, když já nevím, jak moc dobře my se známe, vidíme asi podruhé potřetí, kolik dá do obálky se běž
dávat.

mluvčí 
Kolik chce a ne, abych jako právě ten je dobrej kamarád.

mluvčí 
Že nový kamarád globálně tradici.

mluvčí 
Dostaneš první řadu?

mluvčí 
Jo, to se tam sedí ne.

mluvčí 
Ne. Sedí jsem u velkých stolů, abychom mohli sdílet jídlo.

mluvčí 
V nějaké speciální menu svatební musí být jako my máme polévku za tvé Hrdličky, jedí to společně z jedné misky.

mluvčí 
Jo, jo, tak u nás se jí například za krytí polévkám jako základ citu většina ku sedmi osmi devíti Chodové menu, takže se nad tím
jídlem sedí 23 hodiny klábosí se zaposlouchat do toho živá hudba. A co je takové ještě typické, tak je veřejná slepice nebo
kuře a nějaký Salátek hlavně takové lepkavá rýže s Třebíčí, masem, posypaný cibulkou. A k tomu nějaký další třeba mému
obalovaný krevety, rybí karbanátky. U nás doufám.

mluvčí 
Že budou až na svatbu, to bych rád, no ještě vrátím k tomu zájmu českých chlapců nebo dívek a o vietnamské protějšky. Čím
to je, máš pro to nějaké vysvětlení, proč je tak módní populární vyhledávaný zlínský protějšek?

mluvčí 
Na to bych se zeptala spíš taková no co vás vás taky láká?

mluvčí 
Já přemýšlím.

mluvčí 
Tak tam nějaká poptávka, takže jim nepozorovala, že máme třeba nějaké zkreslené představy. Já teda nazval, že se to
představíme chození je tam jako Hurvínek válku, jo, když krásné vietnamské přirovnání. A představil vás.

mluvčí 
Hra teď bude.

mluvčí 
Zřejmě jsou dnes v nich žen, které se postarají.

mluvčí 
Přesně tak a samozřejmě to naprostá pravda, že jo, ano, jistě za to vidět ano a no jako je pravda, že Vietnamci obecně mi
rodině založení, takže myslím si, že to stojí hlavně na té na té loajalitě k rodině a té péči, takže pokud něco, co hledáte v životě,
takže určitě italskou přítelkyni nebo přítelkyni doporučuju.

mluvčí 
Napsat nějaký servery, nějaký ten druhý.

mluvčí 
Ne.

mluvčí 
Ale je to díra na trhu, no nevím na trhu no.

mluvčí 
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Ty děláš marketing já takže tady máš malý hodně model je.

mluvčí 
Obchod s bílým masem.

mluvčí 
Musí být to vy jako.

mluvčí 
Zprava trošku.

mluvčí 
Chtěl dělat ja.

mluvčí 
Jo.

mluvčí 
Tak to jsou rodiče. Tak ta první generace rodičů odsávat cílovat na to, aby si jich teďka nacházeli jisté, jestli už je to jsem zavřel
rozvolněnější.

mluvčí 
Jo, rodiče jsou rádi, když sytě na konci března vyhlíží rodinu někdo aspoň někdo Znouzectnost jo, ale no rodiče přesně neuměli
nebo tam jako za čtvrt dobře česky, takže tam 1 jazyková bariéra, protože nechtěli, aby si jejich děti převážily, přinášeli jako za
partnery cizince není o Češích, ale taky tam hraje jednu roli to, že když si vezmeš, si Vietnamci berou.

mluvčí 
Třeba.

mluvčí 
Rozum stát a nám posílat na naftu v Turíně a letos se hodně teda mně to dávat nahoru a můžete přes Zlín 2 m silnou.

mluvčí 
Emoci sedmého.

mluvčí 
Je nějakým smyslu.

mluvčí 
A 3 na nich vadilo, co vůbec na to dodneška nebyl obraz zvyknout Čechů. Tím, že opravdu litujeme i po těch letech, co se čte.

mluvčí 
Děcka fakt hodně rychle stát. Hodně možná teď poslouchá můj kluk, směje se tomu, ale Johnu vinné my taky ale nám stačí
málo, jak nám chybí 1 velký enzym na zpracování alkoholu. Takhle řekl dnešní děcka, jsou zvyklí a pijou, pijou také dluhy, ale
mnoho pivo základ rodiny já si.

mluvčí 
Takže hodně chystáme.

mluvčí 
Od nich stát ano ještě něco ti tak jakoby veřejně zmínil. Jste teď v cajku.

mluvčí 
Řetězy zase, kdyby všechno bylo v cajku, jak říká krásná, takže tak bys neměl o čem.

mluvčí 
Psát. Knihy to je pravda. Ten.

mluvčí 
Stále stále pracuje na novou témata. Jsou píšu.

mluvčí 
Sice už méně často méně často, ale aspoň jednou za měsíc něco vydám čas měl jako delší pauzu a záleží na tom pěkně políbí
múza anebo tyče vlastně pár témat, který který chce otevřít a píšu a píšu primárně o vztazích nejenom těch Eco mezi kulturních
a teďka mezigeneračních, protože je zajímavý pozorovat, jak se, jak funguju mladí Vietnamci, druhá generace versus funguje
první generace, jaký jsou tam střety, jak budeme jako vychovávat děti, jaký třeba psychický problémy řešíme, protože konečně
tohleto tabuizované téma psychické zdraví se otvírá té veřejnosti anebo jako že se o tom začnou v rodinách vůbec bavit, tak to
je obrovskej obrovskej krok dopředu a a i to je to něco nebo ta moje platforma je a pro ně dobrý prostor k tomu, trošku je to
téma jako veřejně nakopnout, takže bych se ráda věnovala i tím, tím sice vážnějším, ale důležitějším tématu.

mluvčí 
Neví, že téma máš hodně psaní svého blogu Asiatka. Těším se na každý další příspěvek a moc děkuji za návštěvu studiu.

mluvčí 
Jako za pozvání.
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mluvčí 
Naším dnešním hostem byla do Lučan a jenom přeju krásný.

Nas mnogo? Už ne. Rusku chybí na bojišti to nejdůležitější
TISK , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 6 , Autor: JAN WIRNITZER , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.03.2022 00:21 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Putinova válka , AVE: 62 008,74 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Postup armády Vladimira Putina na Ukrajině brzdí i to, že Rusko oproti minulosti nemá dostatečné množství vojáků. Jaké jsou
hlavní důvody? 

Oba hlavní válečné úspěchy ruské armády, vítězství nad Napoleonem a nad Hitlerem, vycházely z možnosti zmobilizovat velkou
živou sílu. Ukrajinská válka za nezávislost, jak jí říká prezident Volodymyr Zelenskyj, ale představu o ruské početní síle a o
úsloví „nas mnogo“ rozbila. Už léta se totiž válčí jinak. 
Uveďme hned úvodem, že by bylo předčasné porcovat ruského medvěda, zatímco ještě běhá po ukrajinském lese. Ruská
armáda nepostrádá sílu ničit a zabíjet. 
Války navíc nerozhoduje jen živá síla, a to ani v případě Ruska. Ale v současné ruské agresi proti Ukrajině se čím dál více
projevuje, že Moskvě jednoduše na bojišti chybí dobrá pěchota. Začíná se to skloňovat prakticky každý den, ale proč?
Papírově by přece 145milionové Rusko mělo mít proti 41milionové Ukrajině jasnou výhodu. 
Navíc s propastným rozdílem absolutních výdajů na ozbrojené síly. Jejich porovnání svým způsobem klame například proto, že
Rusko financuje i drahé zbraně, které na Ukrajině nasadilo jen omezeně (loďstvo), vůbec (ponorky), nebo všichni doufají, že je
nenasadí (jaderný arzenál). 
Přes všechnu drahou techniku je ale živá síla nepostradatelná. Při dobývání území se bez ní neobejdete. Bojuje ve městech.
Hlídá „boky“ rozmístěných formací. Kromě boje zařizuje dopravu jídla, léků, paliva či munice. 
Politický geograf Jan Kofroň upozorňuje, že Rusko má obecně pozemních sil dostatek, většinu ale u mechanizovaných,
tankových či dělostřeleckých útvarů. A schází mu právě potřebná síla v klasické či lehké pěchotě. Je to podle něj způsobené
doktrínou a strukturou ruské armády. 
„Je tu Rosgvardija (ruská Národní garda, pozn. red.), která má ale výcvik spíš policejní než armádní, a leckdy je to výcvik
pochybné kvality. V západních armádách mívají roli lehké pěchoty výsadkáři, v Rusku jsou ale pojatí jinak, mají i těžší,
obrněnou techniku. Struktura ruské armády je taková, že lehkou pěchotu nemají kde nabrat,“ řekl Deníku N Kofroň, který
působí na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Právě klasická či lehká pěchota je podle něj potřeba k dobývání měst, jinak útočníkovi hrozí vysoké materiální i lidské ztráty.
„Proto si nemyslím, že se Rusko pokusí dobýt Kyjev nebo Charkov. ‚Vzít‘ milionové město je těžká práce. Můžete ho
vybombardovat, to ale neznamená, že ovládáte území, někdy tím můžete pro obránce vytvořit i lepší podmínky – viz Monte
Cassino za druhé světové války. Rusové budou mít dost práce se zabráním Mariupolu,“ míní Kofroň. 
Rusko podle něj může udělat to, že se nepožene do dalších útoků, ale bude držet dobytá území, ostřelovat města z dálky a tím
vyvíjet tlak na prezidenta Zelenského. Už jen vršením předpokládané sumy potřebné na poválečnou obnovu Ukrajiny. 

MLADÝCH RUSŮ JE MÁLO A DO ARMÁDY NECHTĚJÍ 

Ruský analytik Kamil Galejev v dlouhém twitterovém vlákně upozorňuje na jinou, obecnější nesnáz současného Ruska –
demografii, která ovlivňuje i nábory do armády. Galejev poznamenává, že riziko vypuknutí válek či revolucí bývá přisuzováno
regionům s rychle rostoucí mladou populací, zatímco rusko-ukrajinská válka může být prvním velkým konfliktem, kde se utkávají
dva „vymírající“, stárnoucí národy. „V minulosti Rusko vedlo rozsáhlé kontinentální války a ukončovalo je za jakoukoliv cenu.
Mohlo je platit, mělo dostatek venkovské populace, stálý přísun mladých rekrutů, které mohlo snadno obětovat na oltář
imperiální slávy. Teď má malou porodnost, vylidňuje se, omylem místo rychlé, klidné okupace uvázlo ve válce a živá síla je jeho
‚úzké hrdlo‘,“ píše. Co stárnutí populace znamená? Mediánový věk v Rusku je zhruba 40 let, na začátku první světové války to
bylo 16 let. Doba, kdy průměrná obyvatelka ruské říše měla sedm dětí, je dávno pryč. Ruský vojenský věk (18–27 let) mají nyní
populačně nejslabší ročníky ruské historie z přelomu 20. a 21. století (kdy na jednu ženu připadalo méně než 1,3 dítěte).
Stárnutí populace je zvlášť v urbanizovaných a průmyslovějších zemích běžný jev, týká se i Ukrajiny. V Rusku jsou faktory,
které celý problém násobí. Krátce řečeno: obrázek verbířů, kteří projdou vesnicemi a získají obří armádu, patří do minulosti.
Jednak postupně klesá roční počet odvedenců (soudobých 260–270 tisíc ročně je z ruského pohledu historicky velmi málo),
jednak Galejev upozorňuje, že se do armády dostávají spíše mladíci z malých měst a nižší společenské třídy. Ti bohatší,
mazanější či vzdělaní si najdou cestu, jak se vojně vyhnout. Právě z branců se stávají profesionální vojáci, což má dopad na
kvalitu velitelů. 

MOTOSTŘELECKÝ PRAPOR A „DNO SUDU“ 

Politický geograf Kofroň nebere samotnou demografii a nižší počet rekrutů za úplně bezvýznamný problém, Rusko ale podle něj
čelí hlavně tomu, že armáda má problém získat plošně pro službu Rusy s vyšší životní úrovní či vzděláním. „Do jisté míry to platí
o všech armádách, i o české, u ruské to je ale extrém. Má obrovský problém získat brance i kontraktniky (vojáky z povolání,
pozn. red.) z Moskvy či Petrohradu, vzdělanější lidi. Bojují za ně třeba Burjati, pro které je armáda pochopitelný sociální výtah,
ale znamená to, že ta pak musí pracovat s ne úplně dobrým lidským kapitálem. Běžný motostřelecký prapor vyškrábne ‚dno
sudu‘, a to nejsou zrovna nejkompetentnější lidi. Pracovat s nimi musí být zážitek,“ popisuje Kofroň. Schopnější vojáky podle
něj ruská armáda použije u prioritizovaných útvarů – raketového vojska, námořnictva, letectva, výsadkářů či speciálních 
sil. Tento koncept stačil při válce o Donbas před sedmi lety, kdy Rusku stačilo nasadit jen pár praporů – a vybralo ty
nejzpůsobilejší. Teď podle Kofroně museli Rusové zapojit vojsko jako masu, nejen pár nejlépe vycvičených a připravených
útvarů, což ukázalo slabiny ruské armády. 
I Galejev o ní mluví jako o „armádě (etnických) menšin“, navíc tvořené lidmi ze slabšího sociálního zázemí. Upozorňuje
například na seznam raněných v Rostovské oblasti: polovina z nich jsou Dagestánci. Může to znamenat i to, že se jedná o
vojáky záměrně nasazené do těžkých bojů – ale to tezi o nedostatku Rusů nijak nevyvrací. 
Galejevův tip proto zní, že by stálo za to, aby se vojákům ruské armády otevřela možnost dezertovat – s vědomím, že míří do
přijatelných podmínek, a ne na studenou ukrajinskou vězeňskou celu. 
„Ruská bojová síla se zřetelně zhorší, pokud vojákům nabídnete schůdnou cestu, jak dezertovat, a začnete šířit po Telegramu
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(komunikační aplikace, která v postsovětském prostoru hraje výraznou roli, pozn. red.) snímky, jak je ubytovali v nějaké teplejší
zemi, dali jim postel a jídlo a odměnu navíc těm, kteří prokázali, že na útěku sabotovali ruskou techniku,“ uzavírá analytik. 

ODVODY V RUSKU 

To, jak v Ruské federaci fungují odvody, před několika dny zpracoval think tank Institute for the Study of War (ISW). Vyznění je
následující: blížící se odvody ruskou bojovou sílu na Ukrajině v blízké době patrně nezvýší, neprojeví se ani celková snaha o
vybudování záloh fungujících podobně jako na Západě. A posily nebudou s to plnohodnotně nahradit vyčerpané nejlepší
jednotky. Rusko kombinuje profesionální a braneckou armádu. Za uplynulých 15 let se nemálo věnovalo profesionalizaci
vojska, závislost na rekrutech je ale stále vysoká. Dosvědčuje to i skutečnost, že důstojníci donutili některé brance podepsat s
armádou kontrakt (aby Putin mohl říkat, že na Ukrajině jsou jen kontraktnici). Země má dva odvodní termíny – jarní a podzimní.
Ročně odvodové komise povolají kolem 670 tisíc mužů, z každých deseti odvedou čtyři. Vojna typicky trvá rok. Znamená to, že
branci, kteří narukovali téměř před rokem, se těší domů a poslední, co chtějí, je padnout na Ukrajině. Branci z podzimu za
sebou mají asi tři měsíce vojny. Naučili se úplné základy, ale ne o moc víc. Ruské zákony navíc zakazují nasazení branců, kteří
nemají odkroucené aspoň čtyři měsíce. Rusko to patrně na Ukrajině obchází, jenže nezkušení vojáci velkou bojovou hodnotu
nepředstavují (a z pohledu zásobování jsou stejně nároční jako vojáci z povolání). ISW poznamenává, že ani ruské rezervy na
tomto nic zásadního nezmění, protože nejsou ve velké míře vycvičené a připravené. Rusko loni zavedlo model podobný české
aktivní záloze – civilisty, kteří čas od času jezdí na cvičení a dostávají finanční kompenzaci, cílový počet sto tisíc záložáků je ale
podle všeho zatím daleko od skutečnosti. ISW tak dochází k závěru, že Rusko se bude snažit řešit bojové ztráty dílčími
mobilizacemi, ale na srovnatelnou bojovou hodnotu jako na začátku invaze už své síly nedostane. Což mu ovšem pro udržení
územních zisků coby přijatelné vyjednávací pozice může stačit. 

JAK UBRÁNIT MĚSTO 

Ačkoliv Ukrajinci mají obdobný věkový problém a ještě je jich proti Rusům co do počtu obyvatel třiapůlkrát méně, historie
ukazuje, že obrana vlastní země, domů a rodin motivuje více než výbojné tažení. Praktický efekt je ten, že Ukrajinu brání v
absolutním počtu víc vojáků, než kolik ji jich dobývá. Pro úspěšný útok se předpokládá, že je třeba mít lokálně alespoň
trojnásobnou převahu – pokud jde o útoky na města, tam se mluví až o potřebě převahy pětinásobné. V městském boji se
často bojuje téměř či úplně tváří v tvář, dělo ze vzdálenosti dvaceti kilometrů žádné město nedobude. V podobném duchu mluví
i John Spencer, americký válečný veterán a ranger s pětadvacetiletou zkušeností a nasazeními v Iráku, kde Američané svedli
řadu městských bojů. Teď Spencer působí jako přední odborník na válčení ve městech. Před několika dny aktualizoval manuál,
který zásady boje v zástavbě připomíná. Ukrajince jeho zkušenosti zaujaly a studují je. Manuál i nevojákům ozřejmuje, proč je
boj ve městech pro útočníka tak těžký: obránci jsou připravení a výborně znají terén. Pokud jsou skutečně dobří, propojili
sklepy domů tunely, připravili úkryty, krytá místa pro své přesuny, zátarasy donutí útočníky vjet tam, kde je chtějí mít.
Odstřelovači mají vybrané pozice, z výškových budov, kam tanky nedokážou zvednout hlavně, se dobře ničí vozidla… Možná i
právě proto Rusko zkouší do bojů dostat žoldnéře z Blízkého východu – konkrétně Sýrie či Libye. Jak ale v textu připraveném
pro Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany upozorňuje jeho pracovník Richard Stojar, je
předčasné říkat, že si tím Rusko pomůže. „Z praktického hlediska se může často jednat o kombatanty s velkými zkušenostmi z
bojového nasazení, a to zejména v urbánních prostorech. To by bylo pro ruskou stranu vzhledem k očekávanému charakteru
další fáze konfliktu nesporným přínosem. Na druhé straně může být komplikovaná samotná přeprava a zabezpečení jejich
vlastního nasazení, které by zvyšovalo nároky na již tak přetížený a nefunkční systém ruské logistiky,“ píše Stojar. Upozorňuje
také na to, že podobně jako v případě proukrajinských dobrovolníků může jejich bojové nasazení komplikovat neznalost
standardních postupů ruské armády, odlišné taktické přístupy a složitá komunikace daná jazykovými i kulturními rozdíly. Stojar
ale dochází k závěru, že pro ruskou stranu mají zahraniční dobrovolníci možná hlavně, pokud ne výlučně, propagandistickou
hodnotu. 

Nejasné prognózy 

Shoda analytiků na neutěšeném stavu ruské ofenzivy je vysoká. Zastavení útoku je pro Ukrajince úspěch, jenže co bude dál, je
obtížné odhadovat. Válka, která se pár hodin cesty od českých hranic odehrává, je unikátní (velký konvenční konflikt v
evropském terénu, zbraně 20. i 21. století, organizovaný a motivovaný obránce se špičkovou zpravodajskou podporou a
dodávkami výzbroje atd.). Jasné vzorce, podle kterých by ji šlo „vypočítat“, neexistují, může se změnit i v poziční a
opotřebovávací konflikt. Osvobozovat dobytá místa může být krvavě náročné zase pro Ukrajince, pokud je nezískají zpět bez
boje. To, že Rusové ztratili (minimálně dočasně) schopnost plošně útočit, neznamená, že nedokážou dobyté pozice držet.
Nemyslím si, že se Rusko pokusí dobýt Kyjev nebo Charkov. „Vzít“ milionové město je těžká práce. Rusové budou mít dost
práce se zabráním Mariupolu. Jan Kofroň politický geograf 

O autorovi: JAN WIRNITZER, redaktor
Foto autor:   FOTO: ČTK/AP
Foto popis:   Početní stavy ruské armády výrazně ovlivňuje nepříznivá demografická situace.
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Jak by mělo NATO reagovat na situaci na Ukrajině?
TISK , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 9 , Autor: KATEŘINA HERODESOVÁ , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.03.2022 00:52 , Rubrika: Rozhovor , Země: Česko
ANKETA 

Jiří Pospíšil (TOP 09) 

Europoslanec 

Jsem zastáncem co nejširší podpory Ukrajiny ve vojenské oblasti. Dodávky zbraní pro ukrajinskou armádu jsou naprosto
nezbytné. Věřím, že se ještě ze strany Severoatlantické aliance podaří zrealizovat i dodání stíhaček MiG-29, o které Ukrajina
opakovaně žádala. Zaujala mě i polská iniciativa, aby NATO vyslalo na Ukrajinu mírovou misi. To je myšlenka, kterou by se
Aliance měla vážně zabývat. Zároveň musí NATO neustále zdůrazňovat, že zareaguje na jakýkoli náznak útoku na své členské
země a bude jejich území aktivně bránit. Totéž by mělo platit také pro Finsko a Švédsko, které o členství uvažují, i pro další
země potenciálně ohrožené ze strany Ruska. 

Marcel Kolaja (Piráti) 

Europoslanec 

Ukrajina je evropská země, je sousedem členských zemí a spolupracuje s nimi v řadě oblastí. Členské země NATO proto
poskytují Ukrajině všestrannou podporu. Další kroky ze strany NATO by měly být motivovány snahou o dosažení míru. Jakékoli
mírové mise bude možné realizovat pouze tehdy, pokud se pro ně najde vhodný mandát a především cesta, která vyloučí další
eskalaci konfliktu. 

Pavel Havlíček 

Odborník na ukrajinskou a zahraniční politiku, Asociace pro mezinárodní otázky 

Postavení Severoatlantické aliance vůči ruské agresi je od počátku silně normativní a rozhodné v odmítnutí Putinovy války a
podpory Ukrajiny. Představitelé NATO rovněž zdůrazňují, že bude Západ bránit každou píď aliančního území. Lídři NATO
zejména z východního křídla Aliance od počátku konfliktu prosazují významné posílení přítomnosti v Pobaltí a oblasti Černého
moře. V tomto duchu logicky přichází i polský návrh zřízení mírové mise pod mandátem NATO, který by měl zajistit bezpečnost
pro ukrajinské uprchlíky a vymezit se proti ruským zásahům, obzvláště na západě země. Tento plán již podpořilo několik států z
východního křídla, které stejně jako Polsko přirozeně sdílejí obavy z rozšíření ruské agrese i vůči nim. Klíčovým parametrem je
přitom zajistit jednotu Aliance a shodu na červených liniích jasně komunikovaných ruskému vedení, například při nasazení
zbraní hromadného ničení. Debata na úrovni lídrů v tomto týdnu a před stěžejním červnovým summitem NATO v Madridu
rozhodne jak o budoucí úrovni západní reakce na ruskou hrozbu, tak o kredibilitě postoje Aliance, který musí být v kontextu
lidské tragédie v Mariupolu a po celém území Ukrajiny co nejsilnější. 

Ondřej Ditrych 

Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze 

Zadržovat ruské expanzivní tendence. To znamená v první řadě zásadně posílit obranyschopnost východního křídla Aliance.
Přesunout jednotky, přizpůsobit obranné plánování a začít zbrojit – chytře, rychle, společně. Za druhé, předsunout naši obranu
za hranice NATO. Dodávat Ukrajině zbraňové systémy, hlavně protitankové, protiletecké a bezpilotní, zároveň všemožně
podporovat internacionální dobrovolníky včetně těch již vycvičených v užívání složitých zbraní. Pomáhat Ukrajině je morálně
správné i naprosto praktické, NATO tak získává cenný čas postavit hráz expanzivním tendencím Moskvy a pro vyšší efekt
přijatých sankcí. 

Michal Smetana 

Výzkumný pracovník a pedagog na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV  UK  

Státy NATO musí nadále udržovat aktivní komunikaci s ukrajinskou vládou i uvnitř Aliance jako takové, dodávat Ukrajině zbraně
a vojenský materiál, poskytovat zpravodajskou podporu a humanitární pomoc. Současně s tím musí pokračovat v ekonomickém
a diplomatickém tlaku na Moskvu jak přímo, tak nepřímo za pomoci třetích zemí. Konečně musí být NATO připraveno i na méně
pravděpodobnou, nicméně reálnou variantu, že by došlo k nějaké formě ruského zásahu na území členského státu NATO, a
být připraveno v takovou chvíli adekvátním způsobem odpovědět. 
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Hrozí jaderný útok od Ruska?
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Petr SUCHOŇ, moderátor 
U jaderné hrozby zůstáváme, ve vysílání vítám experta na jaderné zbraně Vlastislava Břízu. Dobrý večer. Jak reálné či nereálné
je podle vás nebezpečí jaderného útoku ze strany Ruska?

Vlastislav BŘÍZA, expert na jaderné zbraně, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer i vám. Vy jste to zmínili v těch reportážích, které byly vysílány před mým vstupem. Ruská federace považuje
jaderné zbraně za klíčový kámen své bezpečnosti, obzvláště v situaci, kdy se jí nedaří za pomoci konvenčních jednotek. My
vidíme, že ty výsledky ruské operace jsou rozporuplné, a o to více bude verbálně dbát Ruská federace na to, aby Západ viděl,
že nad jeho hlavami visí jaderný arzenál Ruské federace jako Damoklův meč. Nicméně, abych odpověděl na vaši otázku, v tuto
chvíli opravdu to není realistické. A ty verbální proklamace, ať už prezidenta Putina před více než dvěma týdny, tak dneska
jeho mluvčího Peskova, svědčí o tom, že pouze nechce, aby se Západ v jakékoliv formě zapojil do konfliktu na Ukrajině.

Petr SUCHOŇ, moderátor 
A co by se tedy muselo stát, aby Vladimir Putin sáhl po jaderných zbraních? A prosím, stručnou odpověď, děkuji.

Vlastislav BŘÍZA, expert na jaderné zbraně, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ruská federace jako jediná má možnost použít jaderné zbraně jako první. V případě samé existence. Nicméně sami vnímáte, že
tento termín je velice složitý. Tzn. co by se muselo stát? Musel by některý členský stát NATO plně vstoupit do konfliktu s
Ruskou federací, ať už na území Ruské federace, nebo Ukrajiny, nicméně pakliže by nebyla zatlačována vojska k Rusku, tak by
jaderné zbraně použity nebyly.

Petr SUCHOŇ, moderátor 
Pane Břízo, děkujeme. Hezký večer. Díky.

Vlastislav BŘÍZA, expert na jaderné zbraně, Fakulta  sociálních  věd  UK  
I já vám, pěkný večer.

Expert: Rusové začali nešikovně, na Ukrajinu vyjeli „jak na výlet“. Použijí biologické zbraně? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 05:39 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Podle Jana Ludvíka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je třeba si při sledování informací z konfliktu na Ukrajině
musíme uvědomit, že toho spíš více nevíme, než víme. Momentálně se zdá, že má v bojích mírně navrch Ukrajina, ale
bezpečnostní analytik v Epicentru Blesk Zpráv varoval, že se ruská armáda i přes nešikovný a nekoordinovaný start neustále
zlepšuje. Mimo jiné hovořil také o problémech biologických zbraní a vysvětlil, proč Mariupol s největší pravděpodobností padne.

„Ruská armáda napadla Ukrajinu způsobem, který je vojensky nepochopitelný. Místo toho, aby využila těch svých sil, toho co
uměli, tak ze začátku vůbec nebojovali, tak jak cvičí. Ale v malých jednotkách, ve kterých se navzájem nepodporovali, se, když
to řeknu laicky, divoce rozjeli na Kyjev a další města, s tím, že předpokládali, že jim nebude Ukrajina klást nějaký zásadní
odpor,“ popsal hned v úvodu Epicentra počáteční chyby ruské ofenzívy, která podle Ludvíka na Ukrajinu vyjela „jak na výlet“.
Ukrajina velmi dobře využívá svých výhod. I téměř po čtyřech týdnech bojů si dokázala udržet klasickou bojovou techniku, jako
jsou tanky, dělostřelectvo a nadále jim funguje i letectvo, „To je neuvěřitelné, že se to Rusku nepodařilo mnohem víc eliminovat
a ukazuje to nějakou míru nešikovnosti ruské armády, případně vměšování politického vedení do vojenského plánování, což
typicky víme, že nikdy nedopadá dobře,“ vysvětlil Ludvík.

Na druhou stranu zdůraznil, že při ozbrojeném konfliktu se armády během bojů učí a zlepšují, a i když by na začátku Ruskou
armádu hodnotil spíše nedostatečnou, nyní už by to bylo spíše za tři. Bezpečnostní expert varoval, že k dalšímu zlepšování na
ruské straně bude s největší pravděpodobností docházet, kdežto Ukrajinci podle něj bojují už od začátku na jedničku.

Problémy biologických a chemických zbraní

Americký prezident Joe Biden varoval před Putinem a možným použitím zbraní hromadného ničení. „Biologické a chemické
zbraně jsou vojensky jen omezeně užitečné, respektive mají obecně spoustu problémů,“ tvrdí Ludvík. „Chemické zbraně
většinou nedokážou o moc víc než klasické konvenční moderní zbraně. Naopak s sebou přinášejí řadu problémů, protože vám
to může například vítr zavést zpátky na vlastní jednotky…,“ vysvětlil, že oproti pravidelně cvičené ukrajinské armádě by
chemické zbraně neměly žádný výrazný efekt.

Podle Ludvíkových slov toho o biologických zbraních víme jen velmi málo. Teoreticky mají stejně strašlivou účinnost jako
zbraně jaderné, ale je velmi těžké predikovat, čeho tím dosáhneme. „Použití biologických zbraní by se mohl velmi vymstít…
Nastartujete nějakou nemoc a může se stát, že to začne mutovat, máte spoustu problémů, vrátí se vám to na vlastní jednotky.
Není to něco, co přináší strategický efekt,“ popsal jeden z důvodů, proč se jaderné velmoci rozhodly omezit investice do rozvoje
těchto zbraní hromadného ničení.
Co jsou to hypersonické zbraně? Proč podle Ludvíka Mariupol s největší pravděpodobností padne? Jak by do celého konfliktu
mohly zasáhnout jednotky z Běloruska a jak přemýšlí americký prezident Biden? Sledujte celý záznam Epicentra s
bezpečnostním analytikem Janem Ludvíkem.

FOTO:
Blesk:Michal Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 125 / 328

https://www.blesk.cz/clanek/707638/expert-rusove-zacali-nesikovne-na-ukrajinu-vyjeli-jak-na-vylet-pouziji-biologicke-zbrane
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F707638%2Fexpert-rusove-zacali-nesikovne-na-ukrajinu-vyjeli-jak-na-vylet-pouziji-biologicke-zbrane
http://www.newtonmedia.eu/


Bezpečnostní analytik Jan Ludvík v Epicentru 23.3.2022
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Pavlína Horáková
„Nepodceňujte Bělorusko,“ varuje bezpečnostní analytik. A popsal první „TikTokovou“ válku

Miliardář Jevtušenkov i moskevská radnice. Zmapovali jsme luxusní hotely majitelů z Ruska URL
Automatický překlad
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Vladimir Jevtušenkov, Alexandr Pumpjanskij nebo radnice ruského hlavního města Moskvy. Ti všichni v Česku vlastní hotely.
Některé z nich už kvůli mezinárodním sankcím upoutaly pozornost úřadů.

Protest proti Vladimiru Jevtušenkovovi v Londýně, 19. března 2022 /

Profimedia

Miliardář Jevtušenkov i moskevská radnice. Zmapovali jsme luxusní hotely majitelů z Ruska

Praha / Karlovy Vary / Mariánské Lázně

/

/

24. březen 2022 5:00

Čtěte celý článek

Třiasedmdesátiletého ruského oligarchu Vladimira Jevtušenkova pozval v den zahájení invaze – 24. února – ruský prezident
Vladimir Putin do Kremlu. Na setkání obhajoval před miliardáři útok na Ukrajinu s tím, že „neměl jinou možnost“. Část účastníků
schůzky se již ocitla na evropských sankčních seznamech.

Jevtušenkovovo podnikání

Vladimir Jevtušenkov (73) je jeden z vlivných ruských oligarchů. Stojí v čele finanční a průmyslové skupiny AFK Sistěma. Ta
byla založena v roce 1993 a aktuálně spravuje mimořádně široké portfolio aktiv. Kromě telekomunikačního byznysu, jehož
páteří je mobilní operátor MTS, ovládá například ruský zdravotnický holding MEDSI. Angažuje se i v bankovnictví, železniční
dopravě a obchodě spotřebním zbožím, řadu firem vlastní v mediální sféře.

V Česku je Jevtušenkov známý i kvůli prohlášení, že zvažuje převzetí telekomunikační společnosti Telefónica Czech Republic.
Firmu nakonec koupila investiční skupina PPF.

Podle Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  je Jevtušenkov spojený s Putinovým režimem. „Je jeden z
mnoha lidí, kteří jsou bohatí, ale nepatří do Putinova nejbližšího okolí. Pokud ale chcete v Rusku fungovat na této úrovni, tak
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musíte být vždy za dobře s režimem,“ poznamenal.

Samotného Jevtušenkova se sankce zatím nedotkly. Podle zjištění Radiožurnálu mají ale české úřady v hledáčku hotel Savoy
Westend v Karlových Varech. Jeho koncovým vlastníkem je právě Jevtušenkov, který vlastní většinový podíl v konglomerátu
AFK Sistěma a v žebříčku nejbohatších Rusů figuruje podle loňského vydání magazínu Forbes na 43. místě.

Jevtušenkovovy majetky jsou již v hledáčku cifršpionů z Finančního analytického úřadu (FAÚ).

„Můžeme potvrdit, že ve vámi dotazovaném případě jsme skutečně vnější podnět obdrželi a FAÚ s ním dále pracuje podle
sankčního zákona,“ odpověděl na dotaz Radiožurnálu mluvčí Tomáš Weiss z ministerstva financí, tedy úřadu, který má v Česku
sankce na starosti.

Podle něj je tedy možné, že se Jevtušenkov nakonec na sankční seznam ještě dostane.

„Pokud jde o rozšiřování sankčních seznamů EU proti Rusku, takový postup lze očekávat. Které konkrétní subjekty budou na
seznamy zahrnuty, je nicméně diskutováno a rozhodováno na evropské úrovni při jednáních zástupců členských států,“ dodal
Weiss.

Pětihvězdičkový hotel Savoy Westend patří mezi lázeňské dominanty Karlových Varů. Luxusní komplex pěti secesních vil
pochází z roku 1897 a jezdil do něj relaxovat například první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Domácí vězení

V polovině září 2014 ruské úřady Vladimira Jevtušenkova obvinily z praní špinavých peněz a moskevský soud zabavil Sistěmě
akcie ruské ropné společnosti Basněfť.

Jevtušenkova nakonec o čtyři měsíce později z domácího vězení propustili a byl zbaven všech obvinění. Akcie Basněfti mu už
ale nevrátili. Svůj podíl pak Kreml v říjnu 2016 prodal státní firmě Rosněfť.

O čtyři roky později už se ale oligarcha podle zpravodajského serveru Moscow Times zúčastnil společně s ruským prezidentem
slavnostního předávání cen Ruské geografické společnosti.

Jevtušenkovův případ tehdy média a podnikatelé připodobňovali k někdejšímu státnímu tažení proti soukromému ropnému
koncernu Jukos, jehož majitel Michail Chodorkovskij, považovaný za odpůrce Kremlu, skončil na deset let za mřížemi.
Jevtušenkov se na rozdíl od něj v ruské politice neangažoval, a tak se spekulovalo, zda někdo mocnější nedostal zálusk na
jeho byznys.

Ředitele hotelu Aleksandra Belkina se Radiožurnál chtěl zeptat, jestli se obává mezinárodních sankcí vzhledem k tomu, kdo
hotel vlastní. Belkin si však ani pořádně nevyslechl otázku. „Teď bohužel nemám čas. Mohli byste zavolat později?“ zeptal se.

Po upřesnění, že se dotazy budou týkat Vladimira Jevtušenkova, ale další telefonát vyloučil. „Já bohužel žádný komentář
neposkytuji,“ řekl. „Prosím vás, už sem nevolejte. Děkuji za pochopení,“ opakoval a rozloučil se.

Úřady na hotel upozornila společnost Datlab, která pro česká ministerstva zpracovala seznam rizikových firem. „Savoy Westend
hotel figuruje poměrně vysoko na seznamech rizikových firem, které jsme zpracovali pro ministerstva místního rozvoje,
průmyslu a obchodu,“ potvrzuje Jiří Skuhrovec z analytické firmy Datlab. „Jedním z důvodů pro zařazení byl i údaj z roku 2015 o
čtvrtinové majetkové účasti města Moskvy,“ doplnil.

Konkrétně měla Moskva podíl v ruské firmě VAO Intourist, která je mateřskou společností pro několik českých firem: Lunisoft,
Sarlen a Savoy Westend Hotel. Všechny tři jsou spojeny právě s karlovarským hotelem. Podle účetní závěrky firmy Lunisoft z
roku 2020 je mateřskou organizací celé skupiny právě Jevtušenkovova Sistěma.

Jevtušenkov ale není jediný, luxusní hotel v Česku má i Rus Alexandr Pumpjanskij. Ten přes firmu Ogrea vlastní
čtyřhvězdičkový hotel Westend přímo v centru Mariánských Lázní. Jak již

upozornily Hospodářské noviny, za Ogreu podle obchodního rejstříku jedná právě Pumpjanskij a podle veřejných zdrojů rovněž
ovládá kyperskou společnost, která Ogreu vlastní.

Analytici z projektu Datlab upozorňují, že Pumpjanskij je jedním z těch, na které dopadají evropské či americké sankce. Vede
totiž mimo jiné firmu, která vyrábí ocelová potrubí pro ropný a plynárenský průmysl.

Alexandr Dmitrijevič Pumpjanskij materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za
destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch, zdůvodnila Evropská unie, proč na něj uvalila sankce.

Zda už se nějakým způsobem hotelu dotkly, ale jeho ředitelka Marina Pavlenkovová nechtěla komentovat, „Zatím fungujeme,
takže nemůžu komentovat tyhle věci. Mějte se hezky. Na shledanou,“ snažila se hovor ukončit.

Vyslechla si ale ještě další dotaz – zda už se vedení hotelu někdo ohledně sankcí ozval. Ani na ten však odpověď neposkytla.
„Já jsem vám řekla ‚no comments‘. Děkuji za pochopení, mějte se hezky.“

Další hotel, který stojí za pozornost, je i Moskevský dvůr, který patří společnosti Kurort, s. r. o. V ní drží 98procentní podíl
moskevská radnice, a to už od poloviny 90. let.

Karlovy Vary v té době byly oblíbenou destinací dnes již zesnulého moskevského starosty Jurije Lužkova a dalších lidí z
radnice. Lužkov byl svého času velmi mocnou figurou v čele hlavního města a jeho žena se později stala nejbohatší Ruskou.
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Mimochodem, Lužkov s Jevtušenkovem byli blízcí spojenci. Že byly Karlovy Vary pro tehdejší vedení radnice oblíbenou
destinací, potvrzuje i lékař Ladislav Špišák, kterému patřila v Kurortu zbývající dvě procenta.

„Jezdili do Karlových Varů na léčení a zalíbilo se jim tady. Našli si tu budovu a ani už nevím, od koho a za kolik ji koupili,“
popisuje Špišák s tím, že ho vedení Moskvy tehdy požádalo o pomoc s nastartováním lázeňského léčení. „Já jsem si za to řekl
právě o ta dvě procenta podílu,“ vypráví. Dnes již podíl drží jeho žena, která později v hotelu dělala primářku. Sám Špišák nyní
dělá lékařského ředitele v Jevtušenkovově hotelu Savoy Westend.

Podle Špišáka se klientela Moskevského dvora v průběhu let proměnila. „Z radnice už tam moc nejezdili, spíše Rusové z
Německa,“ popsal. Hotel pak podle lékaře využívalo Rusko i pro částečně charitativní účely. Léčily se v něm například děti,
které přežily teroristický útok na školu v Beslanu v roce 2004.

Hotel prozatím zavřela pandemie covidu, jak se na místě přesvědčili i reportéři Radiožurnálu. Podle ženy, kterou v budově
zastihli, nefungují výtahy ani topení a bude potřeba vše opravit. Provoz hotelu byl podle Špišáka ale ztrátový už před
vypuknutím pandemie.

Ukrajina uvedla, že drží v zajetí 562 ruských vojáků. Mohli by pomoc s obnovou země po válce

Číst článek

„Je tam jen 28 lůžek a takto malý hotel je velice těžko ziskový. Musí mít minimálně 80 až 100 lůžek,“ míní. Podle Špišáka tak
Moskva chod zařízení dotovala, aby mohlo fungovat. On sám by se prý chtěl podílu, který jeho rodině patří, zbavit. „Už před
covidem jsem psal na radnici, že to chci prodat, ale neodpověděli,“ říká.

Dosud také není jasné, zda na hotel nedopadnou kromě pandemie i protiruské sankce. Zatím se jim vyhýbal. Moskevská
radnice ani její současný starosta a Putinův spojenec Sergej Sobjanin totiž nefigurují na sankčních seznamech.

„FAÚ není oprávněn činit jakékoli kroky ve vztahu k majetku ruských fyzických osob a subjektů, které na sankčních seznamech
nefigurují,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Anna Vasko.

Moskvou vlastněný hotel navíc nespadá ani pod působnost ministerstva zahraničí, na rozdíl od majetku psaného přímo na
Ruskou federaci. „Jestliže je v Karlových Varech hotel, který vlastní nějaká ruská právní firma, tak je to soukromoprávní
subjekt. To mě jako ministerského úředníka nemůže zajímat,“ vysvětlil Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Tomáš Kryl.

Kvůli sankcím nemusejí firmy s vazbami na Rusko plnit své závazky, varuje český kyberúřad

Číst článek

Právník Lukáš Kraus z projektu Rekonstrukce státu má ovšem za to, že by měly úřady majetek moskevské radnice minimálně
prozkoumat. „Jakékoli vazby na ruské instituce by měly být varovným vykřičníkem pro české úřady. Měly by se zabývat tím, do
jaké míry splňuje tato vazba bezpečnostní riziko pro stát,“ myslí si Kraus.

„Pokud v Česku existuje majetek spjatý s ruskou vládou nebo v tomto případě s ruskou samosprávou, tak bych to určitě
považoval za okolnost, kterou by bylo záhodno se zabývat a případně zvážit nějaké sankce, jako je zmrazení majetku a
podobně,“ dodal právník s tím, že společně s kolegy doporučují, aby Česko „zvážilo vlastní sankční seznam“.

Karlovy Vary ale nepřilákaly k investicím jen moskevskou radnici. Svůj hotel v lázeňském městě vlastní i ruská republika
Tatarstán. Hotel Ulrika původně patřil přímo pod prezidentskou kancelář. Později se o něj staralo ministerstvo pozemkových a
majetkových vztahů Tatarstánu. V roce 2016 média informovala o tom, že je Ulrika na prodej. Podle obchodního rejstříku ale
pouze hotel přešel pod akciovou společnost SvjazInvestNěftěchim. Jejím jediným akcionářem je Republika Tatarstán.
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mluvčí 
Stanovit znalosti českého jazyka pohovorem a pak může stanovit nějaká kritéria ještě další, takže já si myslím, že tam jako
základní problém je ten to ověření znalosti českého jazyka pohovorem, protože oni pochopitelně česky umět nebudou, na tom
si myslím, že ztroskotá veškeré přijetí.

mluvčí 
15 šestnáctiletým proto Schejbalová doporučuje, aby zopakovali devátou třídu. Starší studenti podle ní potřebují nejméně
tříměsíční kurz češtiny.

Na vybraných českých silnicích v obcích i mimo ně bude policie měřit rychlost řidičů. Půjde celkem 900 míst, o kterých mohla na
webu hlasovat kdokoliv. Česko se tak zapojí do sedmého ročníku celoevropské akce speed maraton. Cílem je snížit počet
dopravních nehod.

mluvčí 
Čeští fotbalisté večer vstoupí do baráže o postup na mistrovství světa na stadionu v silně vyzvou domácí Švédsko kvůli
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disciplinárnímu trestu Seveřanům bude chybět kanonýr Ibrahimovič další ofenzívní opory má ale soupeř k dispozici obránce
národního týmu a italského FC Turín David zima upozorňuje především na Jana Prušinovského který z Juventusu hostuje v
Tottenhamu.

mluvčí 
Já si myslím že to je výborné hráče co se týče technické nezlepší hráčů co jsem viděl jako v Itálii ten tah na bránu z toho křídla
má jako výborné takže oni určitě hrozí velký nebezpečí ani jsme tam všichni útoční hráči obrovskou kvalitu takže museli
připravit všechny.

mluvčí 
Utkání českých fotbalistů ve Švédsku začne ve 20 hodin 45 minut Radiožurnál Radiožurnál sport odvysílají v přímém přenosu
pokud národní tým zvítězí příští úterý si o postup na listopadový světový šampionát zahraje v Polsku.

mluvčí 
Dobrý den je 8 hodin a 6 minut je čtvrtek 24. března.

mluvčí 
Jak začít další ranní speciál ruské zbraně stále útočí na ukrajinské cíle z Ukrajiny prchají lidé před válkou další čelí ruské invazi
co bude dál jak to celé skončí a kdy to skončí to jsou otázky které nelze přesvědčivě zodpovědět lze jenom doufat věřit
pomáhat a konat a informovat společný speciál Radiožurnálu plusu právě začíná.

mluvčí 
Válka na Ukrajině.

mluvčí 
Speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu +10 měsíc od začátku ruské invaze na Ukrajinu pokračuje ruské ostřelování
města na jihovýchodě Ukrajiny humanitární situace se dál zhoršuje ve městech mariupol nebo person ukrajinským jednotkám
se naopak při protiútocích daří ruské armádě bránit v obklíčení Kyjeva víc nám teď řekne Tomáš Havlín ze zahraniční redakce
dobré ráno dobré ráno Tomáši začněme těmi ukrajinskými protiútoky kde se ukrajinské armádě daří tak je to právě už to
zmiňované okolí Kyjeva aspoň tvrdí informace britských tajných služeb podle nich se zdá že ukrajinský protiútok byl úspěšný a
jednotky obsadily většinu města i peněz severozápadně od Kyjeva podle některých informací muž znovu funguje policie tedy
spíš pořádkové bezpečnostní složky státu ukrajinským jednotkám se v této oblasti možná daří obklíčit ruskou armádu a to by
znamenalo pro ruské jednotky velkou porážku pro Ukrajinu spoustu vojenských zajatců jaké zprávy máme těch těžce
ostřelování měst vážná je nově situace v černém pivu město je odříznuté od hlavního města chybí tam potraviny palivo i voda
tu dávají místní úřady na příděl vychází to na 10 l na osobu na den ale zásobníky jsou omezené most černý Ivu kudy jezdila
humanitární pomoc ruská armáda ostřeluje dělostřelecké útoky hlásí hlásí místní lidé nejméně 10 mrtvých je podle nich údajně
po zásahu fronty na chleba místní také tvrdí že jsou rukojmími ruské armády která chce odvézt do Ruska dále ostřelovány také
person nebo mariupol tam chybí voda jídlo už delší dobu a humanitární koridory stále nefungují.

mluvčí 
V noci opět vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj který se tentokrát obrátil ke všem obyvatelům západu k čemu je
vyzývá.

mluvčí 
Volodymyr Zelenskyj chce protesty po celém světě.

mluvčí 
Vezu a já lesk žiju dost ten děj.

mluvčí 
Žádám vás abyste se válce postavili počínaje 24. březnem přesně měsíc od ruské invaze od tohoto dne dále dejte najevo co si
myslíte vidět ze svých kanceláří ze svých škol a univerzit jo vyjdete ven jménu míru vezměte si s sebou ukrajinské vlajky na
podporu Ukrajiny na podporu svobody na podporu života jdou.

mluvčí 
Přes sport Life.

mluvčí 
Z loňských také dal najevo že důkladně sleduje 3 summity které se nyní chystají v Bruselu dnes budou mimořádné schůzky
členů Evropské unie NATO a skupiny G7 nad.

mluvčí 
Jejich rozsahem.

mluvčí 
Tak na těchto summitech se ukáže kdo je přítel kdo je partner kdo nás prodal rád život můžeme ochránit jen pokud budeme
jednotní je dnes Svoboda musí být ozbrojená.

mluvčí 
Bude ozbrojen Rusko.

mluvčí 
Podle Zelenského už lobbuje za své zájmy a snaží se západní země přesvědčit prezident Ukrajiny taky pravidelně mluví k
zákonodárcům z různých zemí dnes dopoledne vystoupí přes video ve švédském parlamentu.
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mluvčí 
Tolik Tomáš Havlín zahraniční redakce děkuju Tomáši na slyšenou díky hezký den posloucháte společný speciál Radiožurnálu
Českého rozhlasu +8 hodin 10 minut situace na Ukrajině bude tématem dnešního mimořádného summitu Severoatlantické
aliance v Bruselu se ho kromě jiných zúčastní i prezident Spojených států amerických Joe Biden následovat bude jednání
evropské rady kde se sejdou představitelé vlád unijní sedmadvacítky na obou zasedáních bude Česko zastupovat premiér Petr
Fiala z Občanské demokratické strany.

mluvčí 
Ten summit Severoatlantické aliance za účasti amerického prezidenta Joea.

mluvčí 
Bidena je samozřejmě.

mluvčí 
Zcela orientován na válku na.

mluvčí 
Ukrajině.

mluvčí 
Myslím že cílem toho summitu aspoň mého hlediska je abychom znovu vyslali jasný signál Ukrajině konkrétní vzkaz podpory
spojenci musí Ukrajině pomáhat dodávkami zbraní i humanitární pomocí.

mluvčí 
A je.

mluvčí 
Také důležité abychom vysílali jasné signály jasná sdělení že válka musí co nejrychleji skončit nesmí se rozšířit mimo území
Ukrajiny žádným směrem zároveň spojenci posilují své východní křídlo vlastní obranyschopnost to je věc kterou Česká
republika jednoznačně podporuje budeme se domlouvat o dalším postupu tak abychom ke konkrétním závěrům mohly přijít na
žádném summitu Severoatlantické aliance který jak víte tak je plánován na červen do Madridu. Ta druhá akce bruselská je
Evropská rada za řádné zasedání evropské rady. To co je na něm mimořádné je to že se bude účastnit v první části americký
prezident Biden to je. Ne úplně obvyklá věc ale ukazuje to mimořádnost situace ukazuje to také. Jednotu svobodného
demokratického světa což si myslím že je signál který je velice důležitý já samozřejmě na té radě spolu s kolegy premiéry
Polska a Slovinska budu informovat o výsledcích naší cesty do Kyjeva o tom co můžeme ještě pro Ukrajinu udělat to co
budeme určitě sdělovat je že pro Ukrajinu v tuto chvíli jsou důležité klíčové dodávky vojenského materiálu vlastně veškerá
podpora kterou můžeme můžeme poskytnout. Z tohoto hlediska když mluvím o podpoře tak budeme znovu se snažit o to aby.
Dveře Evropské unie pro Ukrajinu byli co nejvíce otevřeny ja já jsem přesvědčen že bychom měli dospět. K tomu že Ukrajině
nabídneme kandidátský status což si myslím že by byla cesta k tomu jak Ukrajincům konkrétním krokem ukázat že o ně
Evropská unie stojí budeme se také bavit o sankcích já myslím že to téma musíme znovu diskutovat a to nejenom z hlediska
toho že je potřeba přemýšlet o dalších sankcích které by skutečně Rusko zasáhly ale musíme se také bavit o tom vím že je tak
připravenost evropské radě o tom diskutovat jestli nemáme někde nějaké prostory kudy se ty sankce dají obcházet ta nebo
pokud se takovéto prostory. Mezery najdou tak je potřeba je odstranit samozřejmě velké téma pro Českou republiku nejenom
pro Českou republiku je uprchlická krize. Budeme určitě chtít po evropské radě a samozřejmě hlavně Evropské komisi aby
připravila takové programy já byla dostatečně flexibilní interpretaci těch současných pravidel pro to abychom si s tou
uprchlickou krizí dokázali poradit což znamená aby státy které jsou nejvíce zasaženy k nimž patří Česká republika to já
opakovaně zdůrazňuje našim kolegům nejsou jenom ty státy při hranici lituji Česká republika, aby mohli dostat odpovídající
podporu a finanční prostředky ta velká diskuze, která nás taky čeká je o energiích a o cenách energií do je věc, která trápí
nejenom občany České republiky samozřejmě na nás silně dopadá to téma, které v Evropě jsme řešit už ve verzi se budeme
řešit teď je snižování energetické závislosti na Rusku a kroky, které v tomto směru můžeme dělat Česká republika podporuje
rozvoj všech zdrojů, které zajišťují bezpečnost dodávek to je třeba i výstavba nové infrastruktury nových terminálů a vedení na
zkapalněný plyn, ale pro nás samozřejmě také důležitá podpora jaderné energie nebo rozvoj vodí energie z vodíku budeme se
také bavit o tom, jak posílit bezpečnost Evropy by mělo být téma energie a a bezpečnost obrana by měla být témata toho
pátečního jednání evropské rady měli bychom potvrdit tzv. strategický kompas, což je nová strategie pro rozvoj evropské
obranné politiky a já samozřejmě v tomto kontextu podpořím navyšování prostředků, které jdou do obrany, ať už na evropské
úrovni nebo hlavně na úrovni jednotlivých členských států.

mluvčí 
To byla slova předsedy vlády České republiky Petra Fialy ODS před odletem do Bruselu. Jednání na místě bude sledovat
bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, dobrý den. Hezké ráno začneme summitu Evropské unie hlavní
téma Ukrajina jaká rozhodnutí se konkrétně čekají?

mluvčí 
Premiéři se podle předběžného návrhu závěrů schůzky, které má Radiožurnál k dispozici chystají odsoudit pokračující ruské
útoky na civilisty a vyzvat k okamžitému zajištění bezpečných humanitárních koridorů. Řeč bude patrně hlavně o obléhaném
Mariupolu zhruba v 7 hodin večer by se měl k lídrům prostřednictvím videa z Kyjeva připojit ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj. Premiéři pak budou mluvit o další pomoci Ukrajině i o jejím zájmu vstoupit do Evropské unie jak předeslal premiér
Petr Fiala ale nečeká se, že by ji přímo slíbili kandidátský status shodnout se však chtějí na uspořádání mezinárodní dárcovské
konference na poválečnou obnovu země, jejíž zorganizování mimochodem projevilo zájem blížící se české předsednictví.

mluvčí 
Názory unijních států se rozcházejí v jednáních o dalších možných sankcích vůči Rusku dá se Viktor čekat, že by dnes premiéři
mohli najít společnou řeč.

mluvčí 
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To hlavní co teď státy rozděluje je zda sankcemi udeřit i na obchod s ruskými fosilními palivy varují před tím hlavně Německo
Maďarsko kvůli obavě z bolestivého dopadu na Evropu zvláště v případě plynu. Mluví se proto spíše o embargu na ruskou
ropu, kde není tak komplikované zajistit alternativu mezi státy, které něco takového podporují, patřilo vedle Pobaltí Polska nebo
Irska dosud Česko. Premiér Petr Fiala ODS ale před odletem řekl, že ani na embargu dohodu spíše nečeká. Myslím.

mluvčí 
Že na to není Evropa v tuto chvíli úplně připravená a nemáme dostatek alternativních zdrojů nejde jenom o rok a půl ale taky
taky uplynu to nevylučuje tu debatu já se té debatě vůbec nebráním naopak považuji za potřebnou ale tady to řešení rychlé
skutečně neočekává.

mluvčí 
Podle Fialy by se Evropa teď mohla spíše zaměřit na to, zda Rusko dostatečně odřízla od finančních trhů. Česko hodlá přijít s
konkrétními návrhy na sankce, které jsou. Podle Fialy výsledkem jeho cesty do Kyjeva.

mluvčí 
Summitu se poprvé jako host účastní americký prezident Joe Biden co od něj lídři zemí Evropské unie budou chtít slyšet.

mluvčí 
V rovině symbolické to bude potvrzení jednoty společného postupu, ale praktické pak bude řeč mimo jiné právě o energetické
bezpečnosti. Šéf Evropské komise Ursula von Der Leyenová předeslala, že bude chtít Biden mluvit o posílení dodávek
amerického zkapalněného plynu do Evropy, které by mohly nahradit část ruského plynu spolu s dodávkami z Norska, Kataru
nebo severní Afriky. Summit ale pro lídry znamená i příležitost koordinovat například zvažované sankce a další kroky směrem k
Rusku a také si změnit velmi citlivé informace, které se těžko řeší po telefonu. Připomeňme, že Biden bude s lídry unijních zemí
mluvit tedy poprvé z očí do očí, a to v uzavřené místnosti bez jakékoliv elektroniky.

mluvčí 
A teď k summitu Severoatlantické aliance, který vlastně pomalu začíná, co bude jeho hlavním tématem.

mluvčí 
Za prvé to bude další materiální pomoc Ukrajině, konkrétně se alianční státy chystají do Kyjeva poslat zatím blíže neurčené.
Vybavení na ochranu před chemickými biologickými jadernými hrozbami. Za druhé pak posilování obrany aliance Bílý dům
hodlá potvrdit své odhodlání bránit spojence v Evropě, jak uvedl v prohlášení. Lídři koaličních zemí podpoří 4 nově vznikající
bojová uskupení v Bulharsku, Maďarsku Rumunsku na Slovensku. Celkem jich tak ve východním křídle aliance bude 8 a
poslední jmenované na Slovensku mimochodem povedou Češi. Do do třetice lídry čeká strategická debata, jak zásadně ruská
agrese proti Ukrajině a další hrozby ze strany Moskvy, včetně zmínek o použití jaderných zbraní promění bezpečnostní situaci v
Evropě do budoucna.

mluvčí 
Polsko oznámilo, že se pokusí prosadit na summitu vyslání mírové mise NATO na Ukrajinu. Mělo by něco takového šanci?

mluvčí 
Že by se na něčem takovém dohodla nějaká skupina států mezi sebou, to se asi vyloučit nedá, ale my se pod hlavičkou NATO
se zdá být krajně nepravděpodobná, jak vyplývá ze středečního prohlášení generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga
běhat.

mluvčí 
Juchání by to Olin Drulák.

mluvčí 
Z pomáháme Ukrajině uplatňovat její právo na sebeobranu. Na to ale svá vojska na Ukrajinu posílat nebude. S mimořádně
důležité Ukrajinu podporovat naši podporu navyšujeme, ale také neméně důležité zabránit, aby se z tohoto konfliktu stala
otevřená válka mezi aliancí ruské mám.

mluvčí 
2 Anderson.

mluvčí 
Stoltenberg také znovu zdůraznil, že navzdory prohlášením Kremlu o údajné snaze západu Rusko zničit aliance ve skutečnosti
je obranným společenstvím, které konflikt s Ruskem neusiluje.

mluvčí 
Zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. Děkujeme, na slyšenou. Viktor. Na slyšenou. Mimořádný summit NATO je
také téma pro politického geografa Jana Kofroně z katedry politologie institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  v Praze , dobrý den. Dobrý den. Severoatlantická aliance musí podle generálního tajemníka Stoltenberga
zajistit, aby se válka nerozšířila mimo Ukrajinu. Jak toho může podle vás docílit, postačí to zmíněné vojenské posílení na
východě?

mluvčí 
Tak tam jsou asi 2 roviny, 1 rovina je, řekněme, rovinou toho, že NATO přímo nevstoupí do toho konfliktu. Druhou rovinou je
samozřejmě to, jak jste řekl, že NATO bude muset nějakým způsobem posílit a svoji pozici v Polsku Pobaltí tak, aby bylo zcela
zřejmé, že v případě nějakého přelití toho konfliktu i velmi tvrdě zareagovat, myslím si, že tohle to by v zásadě mělo stačit.

mluvčí 
Jen Stoltenberg včera taky reagoval na varování amerického prezidenta Bidena před bezprostřední hrozbou ruského použití
chemických zbraní na Ukrajině. Šéf NATO prohlásil, že by to byla výrazná eskalace konfliktů, která by mohla mít přímý dopad i
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na členské země aliance nespecifikoval, ale zda by se v takovém případě na to do války přímo vložilo, jak by podle vás aliance
reagovala v takové situaci?

mluvčí 
Jestli se mě ptáte na nějaký můj pravděpodobností.

mluvčí 
Ale ono to jinak nelze dneška.

mluvčí 
Tak já bych v zásadě řekl, že i za užití chemických zbraní spíše na to zůstalo mimo konflikt. Na druhou stranu použití
chemických zbraní nebo dokonce jaderných zbraní samozřejmě bylo opravdu tak výraznou eskalaci toho konfliktu, navíc aspoň
nějakým možným dopadem i třeba pro státy NATO a že nelze úplně vyloučit, že by NATO začalo přehodnocovat svoji pozici,
jinak řečeno, dokud Rusko zůstane víceméně u konvenčních zbraní, tak myslím, že ta aliance také teď říká zasáhne a je to
velmi velmi pravděpodobné, jakmile by došlo k použití chemických nebo jaderných zbraní, tak sice pořád pravděpodobné, že
aliance zasáhne, ale myslím, že by to spustilo řadu úvah, jestli aha to zdrženlivost ještě má nějaký zítra.

mluvčí 
A pak je tedy to téma mírové mise NATO na území Ukrajiny. Ruský ministr zahraničí Lavrov říká, že by to byla přímá
konfrontace s Ruskem. Znamená to podle vás, že už teď tahle možnost padá pod stůl?

mluvčí 
Já se domnívám, že ano, já se domnívám, že ano, a protože tohle to by byl skutečně vstup do toho konfliktu, ať si to
samozřejmě můžeme myslet, nebo to můžeme nahlížet jinak, ale Rusko dalo celkem jasně najevo, že jakýkoliv stu a nějaké třetí
strany konfliktu objednalo znalo jako vstup přímo proti samu o sobě a že bych to setkalo s velmi tvrdou reakci při podobně,
pokud na to chce a zůstat mimo ten konflikt nechce, aby se rozšířil, tak bohužel nějaká mírová mise asi nepřipadá v úvahu.

mluvčí 
Tady, když jsme u témat, která pravděpodobně spadnou pod stůl, jen Stoltenberg vyloučil, že by se na summitu jednalo vůbec
o případném členství Ukrajiny v NATO. Bude podle vás Ukrajina o členství v alianci ještě někdy usilovat?

mluvčí 
Dobrá otázka. Já já se domnívám, že to bude jeden z těch bodů při vyjednávání s Ruskem a podle mně to bude jen jeden z
těch hlavních ruských bodů, aby Ukrajina nikdy nevstoupila do NATO, takže já bych vsadil spíše na to, že nikoliv.

mluvčí 
Invaze Ruska na Ukrajinu porušuje mezinárodní právo. Jak by na to mohlo tlačit Moskvu k odpovědnosti za tu adresu nebo za
agresi nebo nebo kdo jiný, pokud vůbec někdo, když vidíme, v jakém stavu nebo jak může rozhodovat nebo nemůže
rozhodovat Rada bezpečnosti OSN atd.

mluvčí 
tak právě díky tomu, že prostě Rusko je členem Rady bezpečnosti, je to země s jadernými zbraněmi, tak samozřejmě můžeme
vydávat tato prohlášení, můžeme teoreticky iniciovat i a nějaký soudu nebo něčeho takového, ale reálná vymahatelnost zřejmě
bude blízká nule, pakliže lidé, kteří byli zodpovědní za tyto činy a pakliže sami dobrovolně neodejdou někam na západ,
neopustí Rusko, kde samozřejmě jejich přijatelnost mohla být výrazně výrazně vyšší.

mluvčí 
Tolik Jan Kofroň, politický geograf, zástupce vedoucího katedry politologie institutu politologických studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Na slyšenou.

mluvčí 
Já moc děkuji. Nashle.

mluvčí 
Posloucháte společný speciál Radiožurnálu Českého rozhlasu plus o to, že je Česká republika členem Severoatlantické
aliance, se výrazně zasloužila bývalá americká ministryně zahraničí s českými kořeny Madeleine Albrightová, politička, která
působila ve vládě prezidenta Clintona, včera zemřela ve věku 84 let. V minulosti dostala nejvyšší české i americké státní
vyznamenání. Připomeňme její život je tady Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den, Jakube.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Říkali jsme, že Madeleine Albrightová měla české kořeny. Připomeňme, odkud pocházela.

mluvčí 
Pocházela z Prahy narodila jako Marie Jana Korbelová. Byla to dcera československého prvorepublikového diplomata. S
rodinou nejprve museli utéct za druhé světové války do exilu v Londýně a po komunistickém převratu v roce 1948 se přesunuli
do Spojených států. I otec byl významný vysokoškolský pedagog v oblasti politologie. Je po něm dokonce pojmenovaná jedna z
fakult v Denveru.

mluvčí 
Kde se vzalo to její křestní jméno Madeleine.

mluvčí 
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Ona nejprve studovala ve Švýcarsku a tam si právě to Marie Jana změnila na Madeleine. Potom v roce 1957 se stala občankou
Spojených států na své kořeny ale nikdy nezapomněla, mluvila česky a vzpomínala na Prahu.

mluvčí 
Že cena za krásnou Prahu a opravdu se na to těším, taky je Praha se vytáhne s tím, že může být vlastně to město, kde všecky
takový dny po tom, co se může dít dvacátým prvním století, se najednou budou vidět.

mluvčí 
V její kanceláři visel dokument přistěhovaleckého ostrova Ellis Islands.

mluvčí 
Plným Thajce ortel Petr Neisser tyče aktem.

mluvčí 
Takto Radiožurnálu ten dokument, ve kterém tedy se popisuje to, že ona přijela z listopadu 1948 vysvětloval ředitel
historického centra památníku právě na tom ostrově.

mluvčí 
Ona přijela společně s matkou sourozenci v listopadu 1948 jak se česká dívka dostala až do pozice třetího nejvýše
postaveného politika ve Spojených státech svého času?

mluvčí 
Tak ona ve v diplomacii a politology vyrůstala díky otci. Ono to potom taky vystudovala disertaci se zabývala polským hnutím
solidarita ještě v době jeho zárodku. Díky svému působení v akademické sféře se potom stala poradkyní amerického
prezidenta Jimmyho Cartera. V roce 1993 pak nastoupila na první diplomatickou misi jako velvyslankyně při OSN. Tam byla
hodně výrazná a pak v roce 1997 se stala vůbec první ženou v americkém ministerstvu zahraničí jako ministryně, tedy což je
velmi vysoká pozice, protože to nejvýše postavený ministr, pokud jde o vládu jako takovou americkou.

mluvčí 
Její působení ve funkci mělo významný dopad i na Česko, co se zasloužila, připomeňme to.

mluvčí 
Jako ministryně zahraničí výrazně bojovala za rozšíření NATO do té do střední Evropy. Jako ona sama po úspěšném přijetí
Česka Slovenska do Severoatlantické aliance řekla Spojené státy si museli uvědomit, co je na tom tak důležité.

mluvčí 
ČAK svými jiná věc Tejc Lanc nájemci figura.

mluvčí 
Američanům dlouho trvalo, než pochopili, co vlastně Sověti sledují tím, že si k sobě připoutávají satelitní země. Musela dojít ke
komunistickému převratu v Československu, aby se Spojeným státům otevřely oči. Jsem ráda, že právě já a prezident Clinton
jsme mohli převést Česko, Polsko Maďarsko do NATO a uzavřít tento historický kruh.

mluvčí 
And žiju Klausové Cakl.

mluvčí 
Ty snahy přiřadit Česko do Severoatlantické aliance vyzdvihl i premiér Petr Fiala z ODS. Její pomoc přišla podle bývalého
českého velvyslance ve Spojených státech Michaela Žantovského i po hned po sametové revoluci.

mluvčí 
Asi ta nejsilnější bude z těch prvních týdnů po revoluci, když nám pomáhala zvykat si na prostředí prezidentské kanceláře, a
když vše naopak potom nám ve Washingtonu při první cestě Václava Havla pomáhala zvykat si na to americké prostředí Bílého
domu.

mluvčí 
Ta nakonec v Česku zůstala až dokonce života, tak to třeba vzpomínala ve vysílání Radiožurnálu na Česko v roce 2018
příležitosti 100 let vzniku Československa.

mluvčí 
Já si myslím, že to, co se stalo se sametovou revoluci, bylo opravdu kdo Češi jsou, když tam byli na Václavském náměstí, chtěli
mít demokracii, věděli, že za to musí pracovat, tak já bych věřila v lidech.

mluvčí 
Česko tehdy přála do další stovky let demokracie humanismus.

mluvčí 
Vzpomínka na malé od Albrightová EU od Jakuba Luckého ze zahraniční redakce. Děkuju, na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.
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I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
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Ukrajinci svou obranou v současné situaci překvapili celý svět. Rusové očekávali rychlý střet, nevycházejí jim ale žádné plány.
Ve středečním Rozstřelu to řekl politolog Emil Aslan z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Rozhovor vysíláme živě od 12:30.

„Ukrajinci Rusy určitě překvapili, překvapili celý svět. Rusové očekávali rychlý střet jako před osmi lety na Krymu. Čekali, že se
jim podaří obsadit klíčovou infrastrukturu nejpozději do 72 hodin. Také v Pentagonu se věřilo, že ukrajinský odpor bude trvat
72 hodin,“ řekl Emil Aslan.

Původní plán Rusů podle experta naprosto selhal. „Plán A, se kterým Moskva počítala, naprosto ztroskotal. Potom přišli s
plánem B, že armáda s pomocí dělostřelectva a letectva bude postupně obkličovat velkoměsta. To se taky nepovedlo. Vidíme,
že se Rusům nepodařilo obklíčit ani Kyjev,“ podotkl expert na postsovětský prostor.

Ruským vojskům v okupovaných oblastech Ukrajiny zbývají potraviny a munice jen na tři dny, oznámil v úterý ráno podle
agentury Unian generální štáb ukrajinské armády. 

Podobně je tomu údajně u pohonných hmot, které musí doplňovat z cisternových vozů. Podle velení ukrajinské armády byla za
uplynulých 24 hodin zaznamenána zvýšená aktivita ruského letectva.

Ukrajinská armáda také tvrdí, že ruská společnost, která vyrábí a opravuje tanky, pozastavila práci kvůli nedostatku dílů ze
zahraničí. Okupační vojska přitom podle ní nutně potřebují obnovit poškozenou vojenskou techniku. Agentura Unian píše, že
firmu Uralvagonzavod, která je podle ní jediným ruským výrobcem tanků, postihly sankce Evropské unie, Velké Británie a
Japonska.

Rusko muselo zastavit výrobu tanků, chybí mu zahraniční díly, tvrdí Ukrajina

Boje na Ukrajině však neustávají. Ruské okupační jednotky obléhají přístavní město Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny.
Nejméně 100 000 lidí chce z města uprchnout, ale nemohou, protože chybí bezpečná cesta k evakuaci do bezpečí. Uvedla to v
úterý podle agentury Reuters místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.

Podle listu Ukrajinska pravda v noci z pondělí na úterý ruské síly z raketometů Grad ostřelovaly dvě obce v blízkosti města
Kryvyj Rih. Ruská plavidla také zůstávají v blízkosti břehů Oděsy a ostřelují z nich město, píše ukrajinská tisková agentura.
Místní úřady uvedly, že v pondělí ruské ostřelování poprvé od začátku války zasáhlo obytné oblasti v Oděse.

Foto:
Expert na post-sovětský prostor Emil Aslan hostem pořadu Rozstřel
iDNES.cz

Živé vysílání 12:30
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mluvčí 
Dobrý den. Začala bych Anatolije Čubajse jsem jak významná figura to pro Putina je či byla a co obnášel ten jeho post
speciálního představitele Krymu?

mluvčí 
Klekl Anatolij Čubajs se proslavil zejména svým působením ve vysokých vládních funkcích v devadesátých letech, kdy Rusko
procházelo masivních postkomunistickou transformací, která se nezdařila, jehož důsledku se dostal do čela Vladimir Putin a od
té doby zastával řadu funkcí ve spojitosti se s ruským státem dlouhou dobu vlastně celou minulou dekádu stál v čele ruské
státní korporace Rossmanna, což byla taková technologická laboratoř mající snažící se dostat do Ruska některé vyspělé
technologie v té funkci sociálně představitele pro udržitelný rozvoj byl krátkou dobu. Já si myslím, že ten jeho útěk respekt
řeknou, ano můžeme hovořit o útěku, neznamená výraznou ztrátu pro Vladimira Putina v osobě samotného Čuba se ale je to
určitě mimořádně důležitý signál směrem vůči dalším osobám, že blok ruské věrchušky, která až dosud navenek Vladimira
Putina podporovala, se může začít drolit, tzn. mohlo být takových prvních kamínek, po kterém vyšle jich mohlo objevit více a
Tommy nehod mimořádně, protože nebezpečně.

mluvčí 
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Co víme o tom samotném jeho odchodu z Kremlu údajně odjel i z Ruska. Stal se tím tedy pro Putina tím dalším ze jak on říkal
zrádců a pátou kolonou?

mluvčí 
Co samozřejmě uvidíme v ulicích je něco takového možné vkládat, nesnižovat nechuti teďka totiž oblačno až nad hlavu, takže
samotná léčba jako takového dost možná nutně v těchto okamžicích řešit nebude. Nemáme informace, než byl zaznamenán na
fotce z Istanbulu na letišti, která z bankomatu vybírat peníze přesvědčí o tom, že zjevně Rusko je problém s přístupem tvrdé
loď, což je jeden z těch dopadů plánovaných dopadu v západní šanci.

mluvčí 
Co může být za zmizením podívalo ministra obrany Sergeje Šojgu a on se předtím objevilo pro režimních médií prakticky
neustále. Teď ruská státní televize odvysílala údajně aktuální záběry, ve kterých se obětuje. Pardon objevuje ale podle
ruského portálu agens quo pocházely ještě z období před 11. březnem, tak proč zmizel z očí?

mluvčí 
Nemáme informace, musel bych, musel bych spekuloval, ale těch příčin může určitě být vícero podtrhuji, že se jedná o
spekulace a myslím si, že to může být nějaká zdravotní dispozice, stejně tak zatím může být to, že upadl byl v nemilosti,
případně zlikvidován s ohledem na to ruských režim vypadá vozu, dokud nebudeme mít více informací, těžko těžko říci.

mluvčí 
Pokud by on byl jeden z těch, které Vladimír Putin určil jako viníky toho zatím neúspěšného vpádu Rusů na Ukrajinu, mohl by ta
výměna ministra obrany nějak zásadně rozkolísat tu mocenskou strukturu Kremlu?

mluvčí 
Těžko říci, tady zase musíme nebo osoby spekulovat. Já si myslím, že čaj Šojgu nepotřebujem úplně čelním spojencům
Vladimira Putina a i si myslím, že v tom plnily už z okolí Vladimira Putina. Prostředí té to je to je kvůli větší střel než bylo i ministr
v květnu, ale neúspěch ruské kampaně ukazuje na to, že byla určitě špatně naplánováno, nejenom špatně připravená nejenom
špatně provedena a a že si spadala i nějaké nerealistické cíle, to je, to je určitě něco, co vyšlo nejvyšší vojenské vedení, ale
zároveň ta kampaň ukázala na hlubší vztahové problémy ruské armády a Tusk myslím, že jsou záležitosti takového druhu, které
nejde řešit případnou výměnu v čele státu v nějakém časovém horizontu, ve kterém jsme schopni uvažovat vyvolaná nás navíc
a v tomto ohledu je otázka výměna nemusela žádným praktickým způsobem projevit ta to, co Rusové předvádí na Ukrajině.

mluvčí 
Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podolí, jak napsal, že se na veřejnosti přestali objevovat i další známí ruští činitelé
všichni premiéra Mišustin nebo šéfa ruské civilní rozvědky na lišky na pokud tedy člověk sleduje vystoupení ruské elity nebo
ruských vládců doteď summer za Kremlu ruskou vládu, tedy na veřejnosti vlastně vystupuje kromě Vladimira Putina.

mluvčí 
Tak nejčastější jsou ty tváře, které dobře známe z České republiky, jedná se tady z tiskového mluvčího Kremlu pana koštovala.
Jedná se tady o Sergeje Lavrova, který stojí v čele síle diplomacie a další osoby ruského ministerstva za naší věcí a poměrně
hodně ještě vidět česká horní komory parlamentu paní Tymošenková, ale to jsou všechny osoby, které jsou namočeny do té
ruská agrese, které i přísahali věrnost tomu dnes ikonické video, kterým jsem Vladimir Putin ohlašoval spát to v Donbasu, který
jsem ukázat pouze kouřovou clonou pro následnou masivní invazi na celou Ukrajinu minulý měsíc, samozřejmě lidi, co byli
zatažení, může za to ponesu odpovědnost.

mluvčí 
Oni se objevují také spekulace odporu proti Putinovi ruských tajných službách na veřejnosti, o tom mluvil třeba ruský exilový
ochránci lidských práv Vladimír osmičky. Na nakolik jsou podle vás tyhle úvahy podložené?

mluvčí 
Máme tady pouze anekdotické informace, které nám neumožňují učnice celkový obrázek o náladách panujících veřejných
službách, ale došlo tady několik úniků pravděpodobně ze struktur ČSSD, což je jedna z těch zpravodajských struktur, které
připravovali mimo jiné pro účely plánování a připravit aktuálně probíhajících operace data o stavu nálad na Ukrajině, myslím si,
že stranu úspěch ruské kampaně do té míry jsou ani řada těchto zpravodajských struktur. Můžete uvést i k jejich oslabení v
rámci ruského režimu právě protože nedokázali zajistit úspěch té hlavních v roce, tak ta, kterou Vladimir Putin teďka vsadil
úplně všechno, takže rozumím tomu, že místa jakéhokoliv třeba tím moc vážím podpory některých těch.

mluvčí 
Jan Šír, politolog z katedry ruských a východoevropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme za váš
čas. Na slyšenou. A posluchačům se omlouváme za horší kvalitu nakonec rozhovoru. Na slyšenou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Až do nedělního soumraku budou americké vlajky na Bílém domě federálních vojenských budovách jinde spuštěné napůl žerdi.
Spojené státy si připomínají Madeleine Albrightovou první ženu v čele amerického ministerstva zahraničí a českou rodačku,
která včera zemřela ve věku 84 let, byla významnou postavu amerických českých dějin. Zasloužila se o demokratizaci východní
Evropy po studené válce. Do Spojených států přišla Albrightová v 11 letech jako uprchlice, tak to na to po letech vzpomínala.
Já.

mluvčí 
Bych byla moc ráda, žila celej život a československý demokracii, jak něco zapisoval rodiče i první republiky a zdálo se mě, že
to já nevím, jestli opravdu, že to myslí, ale moji rodiče si myslí, že nebyla zlatý místo a furt o tom mluvili tak já, kdybych se
nebylo stala všecky ty věci tady byla moc ráda tedy trvá celej život, ale staly se ty věci, a proto jsem rád, že jsem mohl vyrost
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jako svobodná Američanka, a proto taky jsem se rozhodl, že musím pomáhat těm lidem k zemi, který tak nemohli vyrost.

mluvčí 
Řekla Madeleine Albrightová, kterou se teď připomeneme s bývalým mluvčím prezidenta Václava Havla Ladislavem Špačkem.
Dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Kdy a za jakých okolností vy jste se s paní Albrightovou poprvé setkal?

mluvčí 
Velice rychle, když jsem vstoupil do služeb pro Václava Havla velice rychle jsem mě seznámil podle opravdovou, protože to byla
naprosto klíčová osobnost pro československou zahraniční politiku v té době zahraničněpolitickou prioritou byly samozřejmě
Spojené státy a řešení stavu s bývalým Sovětským svazem, který se rozpadal, nikdo nevěděl, jak se to bude vyvíjet dál.
Madeleine Albrightová byla, řekněme, jak neformální poradkyní Václava Havla, která ukázala analyzovat situaci s velkou
jasnost živostí a samozřejmě ve funkci ministryně zahraničí já ještě navíc obrovské kompetence.

mluvčí 
Jak se stalo to, že se Madeleine Albrightová stala jakousi právě neformální poradkyní prezidenta Václava Havla, jaké vztahy
ona s ním měla?

mluvčí 
Madeleine Albrightová tím, že pocházela z Čech, tak měla mimořádně vyvinutý cit pro střední Evropu a její problémy ona
přednášela samozřejmě na univerzitě dějiny středně Evropy a historii, takže rozuměla našim potřeba málokterý státník si tehdy
uvědomoval, co nám hrozí, že jestli vstoupíme co nejdříve do atlantických struktur, tak se opět staneme zájmovou zónou
Ruska, anebo toho, co vznikne po tehdejším rozpadající se v Sovětském svazu, a to může destabilizovat pochopitelně celou
střední východní Evropu, může to být veliký problém. V podstatě asi to, co prožívá teďka Ukrajina, tak mohlo potkat v té době
klidně i nás a Madeleine Albrightová to udělal pro nás neuvěřitelné věci především přesvědčila svého prezidenta Billa Clintona,
že v ten proces vstupu jdou atlantické aliance musí být velmi rychlý a efektivněji v Americe byla velmi silná izolacionistické k,
řekněme, většina v té době a parlament Baťová věnovala obrovské úsilí tomu, aby Američany přesvědčovat a o tom, že je
nezbytné, aby státy střední východní Evropy byly bezpečnostně zajištěny a tím, aby byly jasně vymezeny hranice evropského a
řekněme, ruského teritoria.

mluvčí 
Aby se dalo říct, že paní Albrightová byla takovou osobní průvodčí českých představitelů ve světě mezinárodní politiky. Co
především se od ní čeští politici tehdy v devadesátých letech potřebovaly naučit?

mluvčí 
Budou Albrightová nám pomáhala všemi možnými způsoby na univerzitě v Georgetownu, kde přednášela získala desítky
studentů, aby přijeli sem do Česko do Československa a pomáhali budovat demokracii, učily angličtinu, a tak dál. Marlen
Albrightová neformálními prostředky. Jaksi pravdu pomáhala prezidentu Havlovi vlastně celé české diplomacii Saša Vondra
bezpochyby by na to by na to vzpomněl daleko důkladněji, pomáhala celé naší diplomacii v tom, jak se orientovat ve světových
problémech a víme, které jsou, jaké jsou ty priority. Já si vzpomínám na schůzky na večeře v Georgetownu, to je tím čtvrti ve
Washingtonu, kde Madeleine Albrightová měla svůj dům a dáme se pořádaly večeře s prezidentem Clintonem a Václavem
Havlem, kdykoliv jsme přiletěli do Ameriky, tak u Madeleine Albrightové se konalo právě taková neformální večeře a na něj
Václav Havel měl možnost přesvědčovat amerického prezidenta naprosto neformální prostředí v domácím prostředí madlem o
tom, jaké jsou naše potřeby a co je důležité učinit ve prospěch naší republiky a bezpečnosti v Evropě madlem byla
zprostředkovatelskou, byla poradkyní, byla prostě dobrou duší, aby nikdy nebudeme mít příležitost za to poděkovat a budeme
neskonale vděční.

mluvčí 
Člen zahraniční politiky přesvědčit druhá by dělali, co chceme nebo ještě léta by chtěli co chceme. My to jsou slova Madeleine
Albrightové, jak se to dařilo podle vás právě jí?

mluvčí 
Skvěle skvěle Madle měla veliké osobní kouzlo, měla obrovské obrovské nadání pro diplomacii, tzn. empatie, tak umět
přesvědčit svého protivníka a nebo nebo kolegu to, jak mě tehdy přesvědčil amerického prezidenta Billa Clintona topidlem
rozhodující zlom vlastně v dějinách naší země v tom okamžiku se naše země ocitla pod ochranou atlantické aliance
nejbezpečnější možným způsobem, takže Madeleine byla skvělou diplomatkou a naši zemi milovala, víme vlastně pouštěli z té
ten záznam, že až do sklonku svého života stále mluvila česky, mluvila česky velmi dobře. A tou je samozřejmě u lidí, kteří prožijí
celý život v Americe, byť pochází z českých poměrů, tak velmi vzácné, to jsme si nesmírně vážili.

mluvčí 
Ladislav Špaček, odborník na etiketu, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla jeho vzpomínka na Madeleine Albrightovou.
Děkuju za ní, na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju, na shledanou.

mluvčí 
Mezi ukrajinskými uprchlíky, kteří utekli do české vlasti před ruskou invazí, jsou i odborníci vysokoškolsky vzdělaní lidé. Jednou
z nich je Irena do něco v Kyjevě působil jako právnička poradkyně v ukrajinském parlamentu v otázkách zdravotnictví lidských
práv teď v Praze, kde pomáhá krajanům, podílela se na chystaném otevřením třídy. Pro ukrajinské studenty na soukromém
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gymnáziu mezinárodních veřejných vztahů s jednou do něco dvou mluvil kolega Filip nerad.

mluvčí 
Válka na Ukrajině speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. Kdy.

mluvčí 
A jak jste se dostal do Česka?

mluvčí 
Umí Vaic Prague či Days a přece i dům stát investoval kdysi sofa.

mluvčí 
Přijeli jsme do Prahy 2 dny po tom, co začala.

mluvčí 
Válka tedy.

mluvčí 
26. února. První bomby jsem slyšela dopadat nedaleko našeho domu v Kyjevě hned 24. února. Sbalila jsem jednu tašku s
nejdůležitějšími věcmi, vzala dítě nasedla do auta, prostě dělá na západ a nevěděla jsem, kam jedeme, kde budeme za den za
2, ať je to hrozný zmatek. Čína prostě jsem jen chtěla bych na bezpečném místě pryč z Kyjeva a mí přátelé pak našli lidi tady v
Praze, a tak jsme přijeli sem.

mluvčí 
Pípal uchýlil i na in pro agentury and Josef Chýle kapelu tys.

mluvčí 
Měl jste v Česku už předtím nějaké profesionální kontakty, nebo to byla opravdu jen náhoda, že jste tady?

mluvčí 
Jiná i vytyčuje US večer sice i Pikal mají i Mika Mäki.

mluvčí 
Opravdu to byla náhoda, otec mé dcery tu má příbuznou, která tady pomáhá Ukrajincům. Díky ní jsme se seznámili se
Šimonem Zajíčkem, který je jednatelem gymnázia mezinárodních veřejných vztahů tady v Praze a díky němu jsme získali také
byt, kde teď žiju s dcerou mou sestrou a dalšími rodinami.

mluvčí 
Že se vůbec mají 1 vůbec mají systém bude dát FM hlíz.

mluvčí 
To zmíněné gymnázium bude zítra otevírat novou třídu určenou pro ukrajinské studenty a pomáhá jim jinak. Jaká byla vaše role
této pomoci?

mluvčí 
Akce vyhovují a uvést duely ahoj čest flek Fischer mířil z fronty tisku i se i s lékem pár mentol sekund tvůj.

mluvčí 
Vy teď bydlíme v bytě nad tělocvičnou a na tomto gymnáziu už předtím studovalo hodně ukrajinských studentů. Z jeho ředitelka
nám řekla, že chce otevřít ukrajinské třídy, aby naše děti získaly vzdělání. Komunikovali jsme tak s ukrajinskými učiteli a později
jsem přes svůj Facebook napsala, že je možné přijet do Prahy s dětmi. Zareagovalo na to několik mých přátelsky. Je vás ze
Záporoží a východní Ukrajiny. A teď jsou tady v té současné třídě 13 ukrajinských dětí a v té nové jich bude asi 10.

mluvčí 
Now zelná srdcím či dřeň Indii Klas and a byly Peterovi pivovar mohl klást líbí my byte co.

mluvčí 
Je z vašich zkušeností největším problémem Ukrajinců, kteří přijedou do Prahy.

mluvčí 
S1 AA tedy z družného problém čekám je zrála v base zdarma 3 inspekci výš i určit dne x3 proč.

mluvčí 
Není problém se sem dostat. Jezdí sem dost autobusu. Problémem ale je co dál, kde bydlet. My jsme měli štěstí, ale vím, že
tisíce dalších takové štěstí nemají a nemají kde bydlet. To je podle mě největší problém pronajmout byt v Praze jde jen s
obtížemi. Druhým problémem je jazyk, i když jsem už měsíc nenarazila, jsem moc Čechů, kteří mluví anglicky, je nutné mluvit
česky. Snažíme se to naučit. Máme sice řadu podobných slov a já mnohému rozumím, ale nedokáže česky odpovídat ani mluvit
a třetím velkým problémem je logicky práce.

mluvčí 
And next City v Anglii i se loni říkali i se Duisburg.

mluvčí 
Co by tedy plánujete dělat jste právnička jako poradkyně jste působila v ukrajinském parlamentu a na ministerstvu
zdravotnictví. Čemu se chcete věnovat v Česku? Je.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 138 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Stěna u disent Plant Ju česky sama chaos and i cesty řekl nauč se jí teď her.

mluvčí 
My jsme neplánovali útěk z domova, takže nemůžu říct, že bych měla nějaký plán v současné situaci není možné moc plánovat.
Stále pracují jako právní poradkyně jednoho ukrajinského poslance, i když na dálku. Mohu tady pracovat pro mezinárodní
organizace, můžu tady vykonávat svou právnickou profesi, ale stále doufám, že se budeme moci vrátit.

mluvčí 
Domu Baťa, který zjistil, by ho obletují likviduje čar.

mluvčí 
Říká ukrajinská právnička Irena Němcová, která je v současnosti v Česku. Díky za rozhovor hodně štěstí.

mluvčí 
Single frame v in White mít.

mluvčí 
Státy kraje pracují na pomoci školám, které mezi své žáky postupně začleňují válečné utečence z Ukrajiny. Dětských uprchlíků
je v Česku v současné době kolem 150 000. Školy se budou muset vyrovnat nejen s jazykovou bariéru, ale například i s
posttraumatickými stavy svých nových žáků. O tom, jak podpořit školy začleňování. Ukrajinských žákyně žáků dnes jedná.
Vedení Jihomoravského kraje. Náměstek hejtmana Jiří Nantl ODS je teď ve vysílání, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Jak.

mluvčí 
Tedy může kraj pomoci se začleňováním ukrajinských dětí do škol?

mluvčí 
Kraj samozřejmě řekl střední školy, kde tuhle věc řešíme křídou, můžu potvrdit, že už se to vlastně děje v jednotlivých
případech jihomoravské střední školy už třímají nějaké počty mladý lidi z krajiny, ale je zjevné, že největší část těch uprchlíků
jsou.

mluvčí 
Opravdu děti připadající, řekněme.

mluvčí 
Základní školu nebo do mateřských školek. A to.

mluvčí 
Je věc obcí, které zřizují.

mluvčí 
Školy a my se soustředíme na 2 věci připravit ředitele učitele škol má situaci a nároky, se kterými nikdo nepočítal. V tomhle
směru jim nabízíme určitou profesní podporu odborné semináře konzultace a druhé velké téma je pořádání jazykových
adaptačních kurzů pro mladou generaci, které v tuhletu chvíli jsou otevírá. Já bych prvně od nějaké jeden z nich už běží a tyto
kurzy pořádáme ve spolupráci s ukrajinskými krajanský spolky tak, abychom podpořili co nejrychlejší adaptaci lidmi na těch
mladých dospělých, kde lidem nedá předpokládat tak jako u těch nejmenších dětí se velmi rychle ten jazyk prostě budou učit
prostředí školy.

mluvčí 
Právě ta jazyková bariéra to bylo to, čeho se učitelé nejvíc bojí v souvislosti například právě s příchodem středoškoláků,
protože tam už je ten jazyk odborný docela složitý, tak kdo se těch jazykových kurzů, které pořadatel může účastnit, kolik je,
kolik zájemců zatím máte.

mluvčí 
V ní mohou běží 1 kurz, který má kapacitu několika desítek lidí, ale ty kurzy jsou míněny tuhletu chvíli další kurzy budou
otevírány postupně jsou připraveny v řádu dnů na těch třech, se kterou které jsem říkal, ale tyto kurzy jsou mířeny vlastně na
generaci nebo věkovou skupinu, zejména 15, 19 let a jazyková bariéra je téma, protože někteří ti středoškolští studenti mluví,
jakou míru anglicky někteří ne. Ale já bych řekl, že té první fázi při příchodu do škol s tím, že všemi jasný, že o vázání
samozřejmě je trochu otázka udržení nějaké disciplíny režimu dne i o sociální kontakt, kontakt s tím českým okolím, ale
samozřejmě důležité zvládnout tu jazykovou přípravu jako takovou vlastně zvyknutí si na to okolí má řadu škol, kde navíc
ukrajinský systém je hodně jiný. Já nabádám ředitele podporuje v tom, aby to posuzovaly relativně flexibilně a ono to moc jinak
nejde, protože Ukrajinci mají 12 lepku, zatímco mám devítiletou základní školy, oni mají dvanáctiletou, jejíž konec v zásadě
jakoby maturita, takže tady úplně jiný dojem, takže reálně ředitelé středních škol musí rozhodovat nejenom, jestli to dítě tam
zaměřením studia, které chodilo na Ukrajině, spadá, ale i v řádu jakého ročníku je od mého přímo.

mluvčí 
Jakým způsobem by se mohly zapojit ukrajinští pedagogové a vychovatelé nebo spíš tedy ženy, pedagožky vychovatelky,
plánujete třeba i bojím, že jestli kraj může pomoct třeba při zřizování ukrajinských malotřídek?

mluvčí 
Ty ukrajinské malotřídky jsou téma stížnost základní školy Jihomoravský kraj kraje v České republice obecně nejsou
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odpovědné za zřizování základních škol plošně to je věc obcím zpívejme s městem demence bavíme o tom, zda některé krajské
budovy by nemohly být záhy dočasně k dispozici, zejména městu Brnu, které se.

mluvčí 
Potýká s velkou skokovou velkým.

mluvčí 
Skokovým růstem té potřeby, ale ona je otázka, jestli jít cestou jako separované výuky nebo spíše integrace a druhá věc
samozřejmě v těch počtech, které vy jste jeli. Do.

mluvčí 
Začátku té reportáže v podstatě ani není.

mluvčí 
Možné, že bychom dlouhodobě budovali nějaký separátní krajský jistého. Já jsem přesvědčen, že v řádu týdnů měsíců bez
zjevné, že vlastně ta cesta je ty děti.

mluvčí 
Opravdu musí do běžných tříd, a to musí připravit učitele.

mluvčí 
Jsme spustili kurzy pro učitele, aby byli schopni vlastně pracovat začleňování dětí s jiným mateřským jazykem s tím, jak vlastně
třeba ve více o jednotlivých.

mluvčí 
Předmětů podporovat výuku češtiny.

mluvčí 
To jsou nároky, které normálně zvládají učitelé na školách, které jsou určeny ve školském systému každého kraje k tomu, aby
přijímali cizince, ale tady je jasné, ta kapacita prostě nebude stačit, zná třeba městě první specializovaná škola pro cizince,
která má děti asi 50 národnosti a samozřejmě my budeme potřeba, aby tohleto se dostávalo do běžných škol, tzn. velká snaha
kraje a naší naší krajské agentury pro podporu školy vlastně připravovat co nejrychleji běžné učitelé běžné ředitele věděli rady
mohl říct, že jediná cesta stejně jako prostě využívání všech nástrojů, které mají zřizovatele, jako je třeba zvýšení počtu tříd
udělal žáků ve třídě udělování výjimek, a tak tam, kde on, ale to je chyba.

mluvčí 
Říkal Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Díky, na slyšenou.

mluvčí 
Díky, na slyšenou.

mluvčí 
Za 4 týdny od začátku ruské invaze na Ukrajinu dorazilo do Česka skoro 300 000 uprchlíků. Téměř polovina z nich, jak jsme
říkali, jsou děti 4/5 dospělých ženy, zatímco v prvních dnech žádala o ubytování desetina příchozích, teď je to až 75 %. Podle
ministra práce sociálních věcí Mariana Jurečky KDU-ČSL většina z nich bydlí v rodinách, kterým bude stát vyplácet tzv.
solidární příspěvek maximální výši 12 000 za měsíc. U telefonu je teď vedoucí právní poradny spotřebitelského centra dTest
Jana Marková, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Velká část Čechů zatím Ukrajinců ubytovává zadarmo po ústní domluvě. Stačí to takto dál nebo je podle vás dobré možná
nutné uzavřít nějakou smlouvu?

mluvčí 
A je více členů konce ty otázky nutné zcela to není, nicméně dobré být určitě může to pro obě 2 strany, jelikož tím vymezí práva
povinnosti a mohou mohou si tak zajistit nerušený výkon toho práva na to ubytování, které poskytují.

mluvčí 
Jaké náležitosti by taková smlouva měla mít?

mluvčí 
Je právě otázkou, jakou smlouvu vlastně uzavřené, protože a nájemní smlouva tak jak je vymezená občanském zákoníku, tak
musí být úplatná, tzn. že to ubytování poskytováno a za nějaké protiplnění. Nemusí to být nutně jenom peníze, ale mohou to být
i služby například přenechat někomu pokoje, on bude starat třeba o babičku nebo nemocného člena rodiny a nějakým
způsobem poskytovat péči, jelikož je většina těchto těchto vztahů, kdy lidé ubytovávají a ty ukrajinské uprchlíky zcela bezplatná,
tak spíš budeme se bavit o nějakém jiném smluvním vztahu typicky nebo připadala v úvahu snová a o prosté, nicméně to zase
až tak pojímají důležité není, ale vždy by měly být vymezené ty strany, tzn. ten, kdo nám poskytuje ubytování, my, jelikož
přijímáme a měla by být vymezena ta plocha, respektive ten byt dům či cokoliv jiného, kde bydlíme, tzn. určit nejen číslem
popisným, ale i třeba a číslem toho bytu, vchodem a podobně.

mluvčí 
Co by se v té smlouvy mělo zohlednit, pokud lidé uprchlíkům poskytují třeba část své domácnosti?
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mluvčí 
A tady ještě, pokud je opravdu poskytují jenom část, tak ta smlouva bude velmi podobná a smlouvy podnájemní a tam je i
důležité právě to, jestli třeba, když jsem v nájmu toho bytu, jestli potřeba souhlasu pronajímatele či nikoliv, ale to jsou už spíš
takové a více právní záležitosti, ale tady bych ještě více doporučila vymezit ty pokoje vymezit či třeba k dočasnému užívání
poskytujeme tento pokoj a společné prostory budeme užívat všichni dohromady a takto si s tím nějak poprat poradit.

mluvčí 
Bylo by podle vás dobré v té smlouvě přímo vyznačit, za jakých okolností a kdy mají uprchlíci začít třeba za ubytování platit
typicky třeba 3 měsíce od příchodu nebo měsíc poté, co si najdou práci a podobně?

mluvčí 
Nic tomu nebrání samozřejmě záleží na vůli obou smluvních stran. Já nebo jak dlouho jste rozhodli poskytovat ti majitelé, neboť
nájem cituje ubytování bezplatně, ale pokud chtějí a toto zakotvit, tak určitě to můžeme a stanovit jako vhodné a opět si myslím,
to může třeba předejít nějakém, jakým budoucím možným sporům a nebo to může třeba i odstraní nějaké napětí, které může
třeba časem a opět přijít mezi mezi právě ty subjekty toho vztahu.

mluvčí 
Ještě něco dalšího, na co by si poskytovatelé ubytování měli dát pozor, nebo co by bylo dobré ošetřit v takových chvílích?

mluvčí 
A na co dát pozor, tak určitě, a jelikož se jedná o cizí státní příslušníky, tak jsou tam nějaké povinnosti oblasti a cizineckého
práva a kdy už bývá sdělováno nějaké nahlášení cizinecké policii, kdy záleží právě na tom v některých případech povinen toto
poskytnout nebo respektive zajistit ten ubytovatel v některých případech si to zajišťují sami, sami ti příchozí, ale dnes máme
různé ty krizové centra a nějaké shromaždiště, kde Hájek k tomuto poskytnuta pomoc nabídnuta, ale jo, jinak bych vždycky
jakoby určila nebo respektive tady těch smluv bude velmi komplikované určit ten konec, jelikož nemůžeme vědět, jak se situace
bude vyvíjet, opravdu už ty tendence ukazují, že to není jenom v řádech pár dnů či týdnů, ale že to bude dlouhodobější vztah,
takže tam pak třeba myslet na to, jak ten vztah budeme chtít jednou u ukončit a občanský zákoník operuje se smlouvami na
dobu určitou neurčitou a utichl smluv na dobu určitou, tak jsou velmi omezené výpovědní důvody, a takže bych tam doporučila
třeba, kdyby opravdu škola tu smlouvu nájemní si tam a určit nějaké specifikum, že v případě, že se obě strany dohodnou nebo
v případě, že nastane nějaká situace, takže tam oprávněnost vypovědět smlouvu. Je to dobré nejen pro ty uprchlíky, kteří se
mohou rozhodnout třeba i pokračovat dál nebo se vrátit, aby nemuseli nebo ne nevystavit nějakým sankcím a stejně taky proto
pronajímatele, aby třeba tak viděl, jak se má zařídit, kdyby někdo chtěl odejít to bydlení.

mluvčí 
Jana Marková vedoucí právní poradny spotřebitelského centra dTest byla posledním hostem dnešního speciálního vysílání s
tématem ukrajinského konfliktu a jeho následků. Díky za to, na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
Uslyšíme se znovu v 18 hodin 10 minut. Teď jsou na řadě aktuální zprávy dobré odpoledne.
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I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: ind, slo , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 13:55 , Celková návštěvnost:
8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
Ukrajinci svou obranou v současné situaci překvapili celý svět. Rusové očekávali rychlý střet, nevycházejí jim ale žádné plány.
Ve středečním Rozstřelu to řekl politolog Emil Aslan z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

„Ukrajinci Rusy určitě překvapili, překvapili celý svět. Rusové očekávali rychlý střet jako před osmi lety na Krymu. Čekali, že se
jim podaří obsadit klíčovou infrastrukturu nejpozději do 72 hodin. Také v Pentagonu se věřilo, že ukrajinský odpor bude trvat
72 hodin,“ řekl Emil Aslan.

Původní plán Rusů podle experta naprosto selhal. „Plán A, se kterým Moskva počítala, naprosto ztroskotal. Potom přišli s
plánem B, že armáda s pomocí dělostřelectva a letectva bude postupně obkličovat velkoměsta. To se taky nepovedlo. Vidíme,
že se Rusům nepodařilo obklíčit ani Kyjev,“ podotkl expert na postsovětský prostor.

Rusové podle Aslana vědomě ostřelují města a znemožňují evakuaci civilního obyvatelstva. Očekávají, že ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj díky tomu bude vstřícnější vůči ruským požadavkům.

Ukrajinští vojenští politici podle Aslana poukazují na to, že k mobilizaci na Ukrajině mohlo dojít dřív. „Zelenskyj nepřipouštěl, že
by k invazi mohlo dojít. Trochu zaspal situaci,“ řekl politolog v Rozstřelu.

Nyní je podle Aslana pozdě zavést nad územím země napadené Ruskem bezletovou zónu. „Problém by to stejně nevyřešilo,
Rusové používají jiné střely, například Kinžhal. Ukrajina válčí, protože dostává posily zbraní ze Západu. Pokud se Rusku podaří
znemožnit přesun zbraní na Ukrajinu, tak ona nebude schopna moc dlouho vzdorovat,“ míní expert z Univerzity Karlovy.

Host Rozstřelu také zmínil, že ve vedení ruské armády probíhají čistky. Nehrozí ale podle něj převrat. „Myslím si, že za těchto
okolností převrat nebude. Kdyby se Putin rozhodl využít jaderné nebo biologické zbraně, tak by se lidé kolem něj vylekali a
možná by k němu došlo,“ domnívá se.Rusko chce zabrat další území

Ruský prezident Vladimir Putin podle Aslana nenachází v Moskvě, ale v bunkru na Uralu. „Dostat se k němu je velká výzva. Je
izolovaný, bezpečnostní opatření jsou drastická,“ řekl host, podle kterého chce Rusko expandovat dál než pouze na Ukrajinu.
Cílem by se mohla stát Moldávie, Ázerbajdžán, Kazachstán, Gruzie či pobalstké země.

„Rusové budou chtít expandovat dál, a to nejen po zemích bývalého Sovětského svazu. Kdyby mohli, tak jdou dál, ale chybí jim
železo, tanky, vojáci,“ upozornil politolog na limity ruské armády.

Rusko muselo zastavit výrobu tanků, chybí mu zahraniční díly, tvrdí Ukrajina

Také podle Ukrajinců je Rusko na hraně svých kapacit. Ruským vojskům v okupovaných oblastech Ukrajiny zbývají potraviny a
munice jen na tři dny, oznámil v úterý ráno podle agentury Unian generální štáb ukrajinské armády. 

Podobně je tomu údajně u pohonných hmot, které musí doplňovat z cisternových vozů. Podle velení ukrajinské armády byla za
uplynulých 24 hodin zaznamenána zvýšená aktivita ruského letectva.

Ukrajinská armáda také tvrdí, že ruská společnost, která vyrábí a opravuje tanky, pozastavila práci kvůli nedostatku dílů ze
zahraničí. Okupační vojska přitom podle ní nutně potřebují obnovit poškozenou vojenskou techniku. Agentura Unian píše, že
firmu Uralvagonzavod, která je podle ní jediným ruským výrobcem tanků, postihly sankce Evropské unie, Velké Británie a
Japonska.

Foto:
Expert na post-sovětský prostor Emil Aslan hostem pořadu Rozstřel
iDNES.cz

I Pentagon si myslel, že ukrajinský odpor bude trvat jen 72 hodin, říká expert URL
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Ukrajinci svou obranou v současné situaci překvapili celý svět. Rusové očekávali rychlý střet, nevycházejí jim ale žádné plány.
Ve středečním Rozstřelu to řekl politolog Emil Aslan z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
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Karlovy .

„Ukrajinci Rusy určitě překvapili, překvapili celý svět. Rusové očekávali rychlý střet jako před osmi lety na Krymu. Čekali, že se
jim podaří obsadit klíčovou infrastrukturu nejpozději do 72 hodin. Také v Pentagonu se věřilo, že ukrajinský odpor bude trvat
72 hodin,“ řekl Emil Aslan.

Původní plán Rusů podle experta naprosto selhal. „Plán A, se kterým Moskva počítala, naprosto ztroskotal. Potom přišli s
plánem B, že armáda s pomocí dělostřelectva a letectva bude postupně obkličovat velkoměsta. To se taky nepovedlo. Vidíme,
že se Rusům nepodařilo obklíčit ani Kyjev,“ podotkl expert na postsovětský prostor.

Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

Rusové podle Aslana vědomě ostřelují města a znemožňují evakuaci civilního obyvatelstva. Očekávají, že ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj díky tomu bude vstřícnější vůči ruským požadavkům.

Ukrajinští vojenští politici podle Aslana poukazují na to, že k mobilizaci na Ukrajině mohlo dojít dřív. „Zelenskyj nepřipouštěl, že
by k invazi mohlo dojít. Trochu zaspal situaci,“ řekl politolog v Rozstřelu.

Nyní je podle Aslana pozdě zavést nad územím země napadené Ruskem bezletovou zónu. „Problém by to stejně nevyřešilo,
Rusové používají jiné střely, například Kinžhal. Ukrajina válčí, protože dostává posily zbraní ze Západu. Pokud se Rusku podaří
znemožnit přesun zbraní na Ukrajinu, tak ona nebude schopna moc dlouho vzdorovat,“ míní expert z Univerzity Karlovy.

Host Rozstřelu také zmínil, že ve vedení ruské armády probíhají čistky. Nehrozí ale podle něj převrat. „Myslím si, že za těchto
okolností převrat nebude. Kdyby se Putin rozhodl využít jaderné nebo biologické zbraně, tak by se lidé kolem něj vylekali a
možná by k němu došlo,“ domnívá se.Rusko chce zabrat další území

Ruský prezident Vladimir Putin podle Aslana nenachází v Moskvě, ale v bunkru na Uralu. „Dostat se k němu je velká výzva. Je
izolovaný, bezpečnostní opatření jsou drastická,“ řekl host, podle kterého chce Rusko expandovat dál než pouze na Ukrajinu.
Cílem by se mohla stát Moldávie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Gruzie či pobaltské země.

„Rusové budou chtít expandovat dál, a to nejen po zemích bývalého Sovětského svazu. Kdyby mohli, tak jdou dál, ale chybí jim
železo, tanky, vojáci,“ upozornil politolog na limity ruské armády.

Rusko muselo zastavit výrobu tanků, chybí mu zahraniční díly, tvrdí Ukrajina

Také podle Ukrajinců je Rusko na hraně svých kapacit. Ruským vojskům v okupovaných oblastech Ukrajiny zbývají potraviny a
munice jen na tři dny, oznámil v úterý ráno podle agentury Unian generální štáb ukrajinské armády. 

Podobně je tomu údajně u pohonných hmot, které musí doplňovat z cisternových vozů. Podle velení ukrajinské armády byla za
uplynulých 24 hodin zaznamenána zvýšená aktivita ruského letectva.

Ukrajinská armáda také tvrdí, že ruská společnost, která vyrábí a opravuje tanky, pozastavila práci kvůli nedostatku dílů ze
zahraničí. Okupační vojska přitom podle ní nutně potřebují obnovit poškozenou vojenskou techniku. Agentura Unian píše, že
firmu Uralvagonzavod, která je podle ní jediným ruským výrobcem tanků, postihly sankce Evropské unie, Velké Británie a
Japonska.

Foto:
Expert na post-sovětský prostor Emil Aslan hostem pořadu Rozstřel
iDNES.cz
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Michal Růžička, MAFRA
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Do komunikace Sazky nastoupila Marcela Vraná URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 16:01 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
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Do externího komunikačního týmu společnosti Sazky přišla Marcela Vraná. Zajišťovat bude zejména externí komunikaci
produktů.

Do externího komunikačního týmu společnosti Sazka v únoru nastoupila Marcela Vraná . Ta ve své pozici zajišťuje zejména
externí komunikaci produktů české loterní jedničky. 
Vraná přišla do Sazky ze skupiny Kofola, kde se starala o externí i interní komunikaci společnosti UGO a produktové PR
klíčového portfolia, v čele s hlavním brandem Kofolou. S regulovaným byznysem má zkušenosti už z minulosti, kdy pečovala o
světové značky distributora prémiových destilátů Ultra Premium Brands. 
Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  UK  a déle než dekádu píše o designu a architektuře
pro server iDnes.cz. 
-stk- 

Marcela Vraná, zdroj: Sazka 

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 17:54 , Sledovanost pořadu:
19 516 , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 7 136 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,22
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ano, proto když byla nebudu s tím žádný problém, ani nemrkne mají lidé jsou ještě.

mluvčí 
Chci vzkázat sláva Ukrajině.

mluvčí 
Osudy mnohých ukrajinských uprchlíků dojímají před ruskými vojsky na poslední chvíli utekla například trojice sedmnáctiletých
muzikantů studentů kyjevské konzervatoře. Stihly se sebou vzít jen pár kusů oblečení, samozřejmě hudební nástroje.

mluvčí 
V očích se mu zračí smutek vzpomíná na vybombardované město na své rodiče, se kterými se ani nestihl rozloučit
sedmnáctiletého Vladislava a jeho 2 kamarády kyjevské konzervatoře zachránil známý z Havířova.

mluvčí 
Začali bombardovat jadernou elektrárnu Záporoží, kde on kousek bydlí a už se neměl kam vrátit ani pro pas, takže přijeli jeli 3
dny vlakem.

mluvčí 
Natož menu je brát i dorostli.

mluvčí 
Mám staršího bratra, jemu 21 žije v Kyjevě. Často jsem z něj pobýval. Mám o něj velké starosti, musel narukovat.

mluvčí 
Je.

mluvčí 
I naděje rakety, protože.

mluvčí 
Teď oba šli.
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mluvčí 
Viděli jsme rakety, jak zničili obchod s potravinami. My jsme zrovna čekali, až si budeme moct něco koupí na cestu. Viděli jsme,
jak nad námi letí raketa.

mluvčí 
Moji považuji paní netají snadná moji raketu.

mluvčí 
Společně se třetím kamarádem trumpetistou Michaelem teď všichni obývají pokoj na ubytovně v Havířově. Jsou na sebe zvyklí,
bydleli spolu na koleji v Kyjevě.

Michajl má 3 sestry, 4 bratry zatím jsou všichni včetně rodičů v pořádku. Jsou ve spojení.

mluvčí 
Bojím se z nich bo ony razii chodit se bojí.

mluvčí 
Se o ně nachází se v okupované zóně a nemohou odjezdit všechny cesty jsou zavřené. Helsinská oblast je plná ruských vojsk.

mluvčí 
Dám co Chrz on kupovat sezóna.

mluvčí 
Tam kluci jsou smutní samozřejmé je to náročné pro ně, ale nejsou tady sami.

mluvčí 
V Česku příležitostně vystupují zahráli například hymnu před důležitým tým fungoval zápasem, kam přišli jejich krajané bydlící
na stejné ubytovně. Kluci teď musí každý den poctivě cvičit na své hudební nástroje už příští týden budou možná přijati na
ostravskou Janáčkovu konzervatoř. Markéta Schenková, CNN Prima News.

mluvčí 
Českou Lípou už týden hýbou emoce kvůli rozhodnutí vedení města přejmenovat 2 ulice. Jako gesto podpory Ukrajině se tam
moskevská změnila na křížovou z ruské je vilová, což se řadě lidem nelíbí. Nespokojenci podepisují protestní petici a opozice
svolává mimořádné zastupitelstvo. Starosta České Lípy nevylučuje, že názvy ulic nakonec zůstanou tak, jak na ně lidé byli
zvyklí.

mluvčí 
Vyměnit doklady a změnit smlouvy. Obyvatelé dvou ulic v České Lípě čeká nepříjemné obíhání úřadů. Daň za gesto podpory
napadené Ukrajině, které prosadila starostka města Jitka Volfová.

mluvčí 
To je to gesto ano samozřejmě trošičku slevit z toho svého pohodlí a dát najevo, že prostě by se tohle nikde na světě nemělo
dít.

mluvčí 
Rozhodnutí města má své odpůrce i podporovatele. Ti první jsou ale rozhodně slyšet víc.

mluvčí 
Já nemám nic proti jako podpoře Ukrajiny, ale tohle zbytečný zbytečný.

mluvčí 
Bylo by dobře, kdyby to zůstalo změněn, čili zbavili jsme se moskevské ulice v České Lípě.

mluvčí 
Je ztráta rozumu asi to obecně mě můj rozum nebere jako.

mluvčí 
Internetovou petici za zachování názvu ulic už podpořilo téměř 1000 lidí další podepisují papírové podobě. Obyvatelům ulic
vadí i to, že se jí nikdo nezeptal. Návrh na změnu názvu ulic předložila starostka na poslední chvíli.

mluvčí 
Říct co navrhuju, my jsme se stav mohli vyjádřit ne.

mluvčí 
Umím vlastně připustit to, že neměl být tento návrh předkládá naftu a mělo to být zařazeno mezi běžnými materiály.

mluvčí 
Protože existují vznikají petice, to je samozřejmě věc, kterou musíme brát na velkou váhu.

mluvčí 
Opoziční zastupitelé už prosadili mimořádné jednání zastupitelstva. Podle bývalého starosty města, který sám v jedné z
přejmenovaných ulic bydlím, je teď radniční koalice. V čele se starostkou nelehké pozici.

mluvčí 
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To je pro politika to nejtěžší říct udělal jsem něco špatně, ale potom ve výsledku hotovostí, protože chybu může udělat každý.

mluvčí 
Podle starostky města by se zastupitelé měli mimořádně sejít kvůli změně názvu ulic do 14 dnů. Libor Tampier, CNN Prima
News.

mluvčí 
Příští týden poslanci rozhodnou, jestli se u nás prodlouží nouzový stav. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová
kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi, která začne v úterý v 10 hodin. Vládní návrh předpokládá prodloužení nouzového stavu
o další 2 měsíce, tedy až do konce května. Dosud se tak přitom dělo jen po 30 dnech. Podle kabinetu ho potřebujeme, aby
hlavně místní samosprávy lépe zvládali příliv uprchlíků z Ukrajiny.

Několik obcí po celé republice se kvůli krachu per bank ocitlo v kritické situaci. Prakticky ze dne na den vzaly za své jejich plány
na opravy chodníků, silnic, ale i další projekty. Starostové musejí přísně šetřit. Problémy s bankou dnes odpoledne řeší Svaz
měst a obcí s ministerstvem financí.

mluvčí 
Kvůli zaseknutý penězům v ruské bance nebudou mít obce na investice. Některé tam dokonce měli veškeré finance do vážných
potíží se dostala i Chotěboř na vysočině, které na spořícím účtu Sberbank zůstalo 105 000 000 Kč. Je to vlastně třetina
rozpočtu. Znamená to, že radnice bude muset odložit některé významné investice, mezi které patří třeba i nové parkoviště u
místního hřbitova nebo nové kolumbárium a také nákladná přestavba bývalé pošty a na moderní muzeum, které mělo být
takovou výkladní skříní celého města. Je to tedy problém podle starosty, co jsem s ním dnes mluvila, tak mi říkal, že i obce jsou
obětí války a budou žádat o pomoc stát.

mluvčí 
Ty obce města kraje, které nám ty finanční prostředky měly, tak samozřejmě s tím nikdo nepočítá, ale nikdy nebyla žádná,
řeknu ani zmínka nebo upozornění o tom, že by Berman mohla být riziko banku finanční dohled nad bankovnictvím provádí
Česká národní banka nikdy žádné zprávě od roku 2014 nebyla sebemenší zmínka, že by se jednalo o nějakou rizikovou banku.

mluvčí 
Všechno se zastaví a tím vlastně jsme tady, když se to tak řekne hezký nějakých mně.

mluvčí 
Ty peníze jako je to škoda samozřejmě, ale já osobně myslím, že země se dál dobře, protože ty peníze dávali tak, aby se
zhodnocovaly co nejlíp.

mluvčí 
Vždyť je tolik bank a v každé bance stát doručí do 100 000 EUR hodnotu rozložení.

mluvčí 
Olomoucké Moravské divadlo poskytlo útočiště členům kyjevského baletu, které informace o začátku války zastihla na
zahraničním turné. Umělci už na své dočasné scéně pracují společně s domovským souborem na charitativní představení. To
je naplánované už na příští týden.

mluvčí 
Členové kyjevského městského baletu přijíždějí do Olomouce postupně a hned se také zapojují do zkoušek.

mluvčí 
Drah hmyzu hra v níž.

mluvčí 
Pro Moravské divadlo bylo samozřejmostí, že v téhle těžké situaci nabídlo svým irským kolegům možnost se připravovat.

mluvčí 
Jakešův to byl tedy říct zve dít věci chci moc.

mluvčí 
Poděkovat ředitel divadla za to, že tu může náš soubor pracovat.

mluvčí 
Teď to bylo nejvíc.

mluvčí 
Poděkovat celému národu, který se k nám chová tak přátelsky s takovým pochopením.

mluvčí 
Se čus matná jestli se k nám.

mluvčí 
Úsměvy na tvářích kyjovských umělců se ale velmi rychle mění slzy, když mají hovořit o tom, co se děje v jejich městě.

mluvčí 
Umíněné již Deutsch její 4 gól jde.

mluvčí 
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I mám čtyřletou dcerku mámu moc děkuji za to, že je moje dcerka v bezpečí ve vaší zemi. Za to, že je moje máma v bezpečí, je
to opravdu strašné. Bolí nás, že jsme přišli o svůj rodný dům, chtěli bychom zpět.

mluvčí 
Ten uliční strašné jinam oční boj než v tom.

mluvčí 
Vděčný kyjevský baletní soubor se dohodl s vedením divadla a soubory z Olomouce i několika dalších divadel na společném
charitativním vystoupení. To chtějí připravit opravdu šibeniční termín.

mluvčí 
Chceme participovat na tom večeru v hojném počtu, takže připravujeme nové věci ve volném čase a bez nároku na honorář.

mluvčí 
Lodě, kterým Čech za oční Job.

mluvčí 
Děkuji Česku za velmi vřelé přijetí a děkuji za možnost pokračovat v práci připravovat vystoupení.

mluvčí 
Z Goethovy programu.

mluvčí 
Galavečer proběhne už ve středu 30. března od 20 hodin. Tomáš Petržela, CNN Prima News.

mluvčí 
Velké zklamání zažívá mladá žena z Hradce Králové. Na podzim uspěla v losování o startovací byt. Těšila se, že se do něj brzy
nastěhuje, jenže zatím nemůže. Radnice ho totiž na začátku měsíce společně s dalšími zablokovala pro válečné utečence z
Ukrajiny.

mluvčí 
Na podobný byt ani ne třicetiletá žena od prosince těšila v lednu jí prý řekli, že už brzy přijde na řadu, když se ale potom
dozvěděla, že se byty mají přidělovat uprchlíkům z Ukrajiny znejistila.

mluvčí 
Napsal vlastně e-mail nám potvrdili, že už od 1. 3. volný byty přenechávají pro ty ukrajinský občan.

mluvčí 
To byl pro mladou ženu šok, zbytek už počítala. Jiný podnájem si nevyjednala a není sama.

mluvčí 
Vylosovaní počítali s tím, že dostanou byt tak jako všichni předníma a najednou se dozvěděli z mailu John nedostanou.

mluvčí 
Loni v listopadu si noví nájemníci vylosovali celkem 42 startovacích bytů některé i v tomto domě a většinu z nich lidem město
přidělilo nájemní smlouvu pro zbývajících 7, ale zastupitelé přidělování odložili kvůli případnému ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
Po.

mluvčí 
Usnesení zastupitelstva z 1. března zase těch 7 bytů odložilo vyřešení situace na Ukrajině, zda ty kapacity budeme potřebovat
nebudeme potřebovat.

mluvčí 
Podle opozice města ale v Hradci Králové dost jiných bytů vhodných pro uprchlíky to radnice odmítá.

mluvčí 
Ty byty jsou obsazeny z různých důvodů, ať už je to dědické řízení, naplánované opravy generální opravy, třeba celý domu.
Paní.

mluvčí 
Pešková s Ukrajinou soucítí. Sama ale není lehké situaci.

mluvčí 
Tak chápu, že ty Ukrajině mají těžký jako čekal 5 let, ale proč dáváme přednost jemu a ne českým obyvatelům, kteří nemají kde
bydlet.

mluvčí 
Když se paní Pešková dočká svého startovacího bytu, to je zatím ve hvězdách jasněji možná bude. Po úterním zastupitelstvu
města Bohuslav Štěpánek, CNN Prima News.

mluvčí 
V Česku ráno odstartoval sedmý ročník speed maratonu. Nenechte se ale mýlit názvem není to sportovní akce hvězdami
tohoto klání jsou policisté a jejich radary. Hlídky dnes obsadili na 900 stanovišť u silnic. Dodržování maximální povolené
rychlosti tam budou kontrolovat až do půlnoci.
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mluvčí 
Dobrý den silniční kontrola tahle slova z úst policisty dnes slyšeli určitě ještě uslyší stovky řidičů v rámci speed maraton
policisté v Česku rychlost ve velké míře měřili poprvé v roce 2015 místa, kde policisté zrada vystojí, vybírá veřejnost.

mluvčí 
Následně probíhá z naší strany vyhodnocení, některá tam z těch míst, která veřejnost vybrala, tak těch měřím.

mluvčí 
Jedním z úseků, který si vybrala pro dnešní den pražská policie, byla Chlumecká ulice na okraji hlavního města i přesto, že tu
úředníci nedávno zúžily jízdní pruhy. Řidiči často překračují rychlost. Já.

mluvčí 
Jsem znal jsem nepočítal lidé tady padesátka zapomenem na to. Měl.

mluvčí 
Jste teda o něco.

mluvčí 
Rychleji? Něco málo. Já jezdím vždycky opatrně.

mluvčí 
Podobně mluvili i ti řidiči, kteří padesátku překročili v Karlovarském kraji.

mluvčí 
Jsem si jenom neuvědomil, jak sem přijížděla teďka z toho kopce.

mluvčí 
60 mělo auto přede mnou za mnou, no tak jako se nezdržoval provoz.

mluvčí 
V Karlovarském kraji policisté měřili rychlost na 41 místech. Letos to byly nejčastěji silnice druhých třetích tříd.

mluvčí 
Zapojeno na 3 desítky policistů, kteří měřili rychlost, jak stacionárními radary, tak radary ve služebních.

mluvčí 
Vozidlech v jižních Čechách dnes policisté zkontrolovali na 65 míst. Některá z nich se vrací pravidelně jako třeba sem na
pražskou třídu v Českých Budějovicích.

mluvčí 
Jenom za úplně misi, tzn. v únoru jsme v Jihočeském kraji řešili 667 řidičů, kteří porušují nejvyšší povinnou rychlost.

mluvčí 
U nás tady v Královéhradeckém kraji, konkrétně na Jičínsku operují 2 policejní hlídky na 16 stanovištích.

mluvčí 
Policisté zůstanou radarů silnic do dnešní půlnoci počty řidičů, kteří maximální povolenou rychlost překročili, zveřejní zítra. Mezi
nimi i smutné rekordmany. Nebezpečná jízda vysokou rychlostí stojí každý rok životy desítek řidičů. Kvůli překročení té
maximální jich například v Karlovarském kraji zemřelo loni 6 krajské štáby a Tomáš Polák, CNN Prima News.

mluvčí 
Brněnská radnice už dlouho hlásí, že chce podporovat cyklisty, jenže budování cyklostezek vázne a také infrastruktura ve
městě má k dokonalosti daleko. Teď se ale Brno podobně jako Praha cyklistům hradit část jízd na sdílených kolech.

mluvčí 
Projekt dneska Brnem na kole není pro cyklisty nic jednoduchého. Cyklostezky často končí složité křižovatky nebo vedou jen
pár set metrů odnikud nikam.

mluvčí 
Já jenom po silnici, protože jsou chodci, není tady moc prostor pro cyklistiku.

mluvčí 
No šlo by to někde někde víc samozřejmě, ale myslím si, že toho dost práce možnosti.

mluvčí 
Vedení Brna přitom každý rok ohlašuje plány na stavbu nových cyklostezek, jenže zatím se jich moc nevybudovala. Teď přitom
chce využití kol finančně podporovat.

mluvčí 
Řada těch cyklostezek vlastně se protože se vlastně plánován vlastně lokacích, které samozřejmě ty majetky jsou pod nimi
vlastnictví města Brna ještě dochází k postupnému výkupů a tím velké zdražení dalších věcí je ta skutečnost, že se opakovaně
museli ten formace zhotovitele projektové dokumentace nebyl v podstatě v současné době ani zájem ze strany projektantů
snad jako by se podílet.

mluvčí 
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Podle zástupců spolku s názvem Brno na kole přibývá nových tras pro cyklisty málo i kvůli tomu, že se v minulosti zanedbala
jejich příprava.

mluvčí 
Co se v Brně výrazně změnilo, je to, že se nastartovala projektová příprava a rozpracované velké množství jako chráněných
cyklostezek, po kterých právě obyvatelé Brna prahnou.

mluvčí 
Cyklostezky tak po Brně přibývají spíš pomalu. Milovníci kol se však minimálně tady brzy dočkají výrazného zlepšení. Díky
podjezdu pod touto rušnou silnici. Pro CNN Prima News Marek jsou.

mluvčí 
Nabídnout prohlídku původních dřevěných krovů kapucínského kláštera kostela v Sokolově je záměr společnosti Sokolovská
bytová dřevěná konstrukce střechy objektu z poloviny sedmnáctého století zvětší části původní. Jenom základní zabezpečení
prohlídkové cesty by ale podle odhadů stálo vyšší jednotky milionů korun. Náklady na velkorysou podobu turistického okruhu,
jehož součástí by byl i multifunkční sál pod střechou kláštera, si zatím nikdo netroufá odhadnout.

mluvčí 
Starý opuštěný a nepořádkem zanesený bunkr u Přerova začali vyklízet mladí studenti. Až do loňského obývali bezdomovci ale
středoškoláci získali svolení tamního obecního úřadu a mají s objektem velké plány. Chtěli by v něm otevřít historickou výstavu.

mluvčí 
Bunkr na švédských šancích nedaleko Přerova leží ladem už zhruba 20 let. 3 studenti střední školy se však rozhodli, že s
místem plným nepořádku něco udělají.

mluvčí 
Tak jsem zkusil napsat e-mail na obecním úřadu Horní Moštěnice z úřadu jsme pak dostali kladnou odpověď, řešila smlouva
nájemní a tyto věci a pak zhruba po půl roce, co jsme objekt měli uzavřený, tak jsme mohli začít vyklízet.

mluvčí 
Do loňska tu bydleli lidé bez domova. S nimi se ale zvládli domluvit a začali bunkr uklízet.

mluvčí 
Objekt má zhruba 7 místností, které jsou spojeny třemi chodbami a vyvezli jsme zhruba kolem 15 kontejnerů a uklízíme to
zhruba od podzimu minulého roku.

mluvčí 
V plánu zde mají vytvořit výstavu, která lidem přiblíží historii bunkru. Po ní pátrají společně s amatérskými historiky v archivech.
Bunkr také chtějí vybavit původním interiérem.

mluvčí 
To nejcennější se nám podařil vlastně získat vlastně jsou troufnu, která měla vlastně čistí vzduch a tvořit vlastně přetlak v těch
místnostech o částečně se nám daří shánět vlastní vybavení strojovny plus se nám teďka ozvali kolegové se nám podařilo
zakoupit i vlastně vybavení jako hlavního sálu jsou postele a stoly plynové masky, dětsky kazajky, tady toto vybavení jsme si
vlastně po sháněli z důvodů, abysme byli schopni tady ukázat věci nejenom týkající se tohoto objektu.

mluvčí 
První oficiální prohlídka bunkru je v plánu už začátkem dubna. Na návrší švédských šancí by také v budoucnu mohla vést
cyklostezka naučná stezka a plánuje i rozhledna pro CNN Prima News Karolína se daňová.

mluvčí 
Frekventovaná vítězná ulice v Liberci, která protíná historické jádro města, změní podobu. Přestože prochází tzv. zlatým křížem,
tedy křižovatkou mezi severočeským muzeem Oblastní galerii a někdejší obchodní komorou, má k reprezentativním vzhledu
daleko. To by se ale ještě letos mělo změnit.

mluvčí 
Vítězná ulice patřila v minulosti reprezentativním částem města. Její úloha se ale v průběhu let změnila.

mluvčí 
Je součástí vnitřního městského okruhu, který postupně chceme v dalších 10 letech budova.

mluvčí 
Město proto silnici rozšíří a vybuduje na ní cyklopruhy. Změní se i systém parkování.

mluvčí 
Dneska se zde parkuje tak trochu nadivoko zde šikmé parkovací stání, která vlastně budoucí městský okruh neumožňuje
vlastně nelze do městského okruhu soulad.

mluvčí 
Budeme muset navrhnout podélná parkovací stání, tím pádem logicky parkovací místa v této lokalitě budou.

mluvčí 
Město už také začalo kácení stromů, které jsou ve špatném stavu.

mluvčí 
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Ale chceme nahradit celkovým počtem cirka 80 stromů ve dvoj ale projektant navrhl listnaté stromy druhu javor.

mluvčí 
Přestože přestavba ulice vyjde na zhruba 20 000 000 Kč řada Liberečanů se současnou podobou spokojená.

mluvčí 
S autem nejezdím takže vůbec nebo nebo víru na přidělání parkovacích míst. Pokud.

mluvčí 
Jsou ty stromy už nefunkční, tak s nima dolů, ale jinak bych zeleň zachovala.

mluvčí 
Já chodím všude pěšky jo, já už auto této nejezdím autem, takže je to tak nějaké jedno. Pokud.

mluvčí 
Půjde vše podle plánu. Liberečané se nové podoby vítězné ulice dočkají ještě letos. Pro CNN Prima News Jan Pešek.

mluvčí 
Že začala jaro to snad nemohl nikdo přehlédnout. Celý tento týden se nese ve znamení vysokých teplot. Už včera na některých
místech padla dvacítka a podobně tomu bylo i dnes.

mluvčí 
Teplé počasí láká ven. Ožívají cyklostezky různá sportoviště. Někdo vyráží na procházky. Další třeba na ryby. Zkrátka každý dle
libosti.

mluvčí 
Vždyť na čase to už je zrovna tak dobře, že už může Visly zimní bundy a musí pejska jít na procházku.

mluvčí 
Se určitě rád, že už svítí pěkně sluníčko a můžeme se konečně sluneční brýle, takže je to Fresh.

mluvčí 
Jo, super určitě vřele doporučuji vidět ven na začněte sportovat všichni.

mluvčí 
Jo nebuďte doma.

mluvčí 
Řada restaurací ve Zlíně už má zahrádky v provozu. Výjimkou není ani přímo v centru města. Tady lidé už od začátku týdne
můžou vychutnat svůj oblíbený nápoj za svitu slunečních paprsků.

mluvčí 
Jsme za to rádi, protože přes den lidi usedají ven na zahrádku a přes ten den pětadvacetiprocentní čtvrtinový nárůst tržeb,
takže těšíme se na další krásné počasí a obnovení zahrádek.

mluvčí 
Příjemné jarní teploty by měly vydržet do konce tohoto týdne. Potom by ale podle meteorologů mělo přijít zase ochlazením.

mluvčí 
Již v neděli může se objevit déšť, ovšem více bude pršet potom v úterý. Tam avizujeme místy déšť nebo přeháňky a ještě více
oblačnosti srážek očekáváme uprostřed týdne by mělo být zataženo s deštěm nebo přeháňkami.

mluvčí 
Zároveň meteorologové dodávají, že dešťové přeháňky by se mohly ve vyšších polohách změnit na přeháňky sněhové, že by
ještě zima neřekla poslední slovo. Jakub malovaný, CNN Prima News.

mluvčí 
Pane otázku Jakuba teď odpoví kolega meteorolog Josef Hanzlík a přidá už i pylové zpravodajství pro alergiky.

mluvčí 
Jejich Spojených států státy Texas Louisiana v uplynulých dnech postihla série tornád. Některé z nich se dokonce vyskytly i ve
velkých městech, jako například v New Orleans. Na videu za mnou právě vidíte obrázky z blízkosti jednoho. Z těchto tornád,
která způsobovala samozřejmě ničivé škody, tu zkušenost máme z minulého roku. Pojďme se ovšem podívat do střední Evropy.
Na to vládne tlaková výše počasí je tedy zcela úplně jiného charakteru. Je klidné jasno. Teploty vystupují na přívětivých 17 °C
totéž pohled z jedné vesnice ze severovýchodu Moravy, který jsme obdrželi od paní Edita, vidíme na nich právě tu modrou
oblohu, která předznamenává, že ty dny jsou příznivé teploty včera dosahovaly dokonce rekordních hodnot na některých
stanicích převyšovaly 20 °C v průběhu dnešního dne ty teploty jsou poněkud nižší. Ojediněle se ovšem na jihu Moravy s pytli
opět teploty na 20 °C toto jejich pohled. Některých našich webkamera vidíme na nich právě zasněženou Šumavu, anebo také
Jeseníky na našich horách je stále dostatek sněhu, proto pokud máte volný čas, milujete například běžkování, vyražte do hor
sníh je sice firn nový, ale vidíme, že na horách zejména v těch vyšších oblastech jeho stále dostatek. Pojďme se také podívat
na to, jaké pylové alergeny se vyskytují v ovzduší a vidíme, že v současnosti se jedná zejména o alergeny břízy. Co se týká
počasí v následujících dnech, tak ty pylové alergeny nás potrápí zejména do pondělí nebo úterý přejde přes naše území
výrazná studená fronta. Ta ovšem výrazně ochladí počasí vidíme, že do neděle pondělí teploty stále blízkosti 15 stupňů
ojedinělá mohou dosáhnout 20 stupňů a která budou poměrně mrazivá nejčastěji mezi plus, kde máš minus dvěma stupni
Celsia ojediněle může teplota spadnout až minus čtyřem stupňům. Počasí se mění, jak jsem avizoval v úterý tam přichází
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studená fronta za ní se objevuje více oblačnosti srážky v podobě deště, které pravděpodobně od čtvrtka potom budou
přecházet v polohách nad 400 500 m dokonce ve srážky sněhové vidíme ten zvyšující se trend v teplotách zejména uprostřed
týdne. Co se týká nočních minim, ty souvisí s oblačností, ovšem během čtvrtka potom dochází k ochlazení poklesu minim i
denních maxim musíme počítat na konci příštího týdne teploty přibližně o 10 stupňů nižší.

mluvčí 
Vy už dnes nestihneme díky, že jste se dívali dává programu nabízíme pořad k věci co Čech to politik přeju vám hezký
podvečer.

mluvčí 
Pěkný den vítejte u pořadu k věci summit NATO řeší jak se postavit k válce na Ukrajině jaký postoj k situaci zaujme Izrael může
skutečně sehrát důležitou roli během mírových jednání. Dokáže premiér Bennett pomoci nalézt kompromis mezi Ruskem
Ukrajinou to jsou otázky pro Irenu Kalhousovou ředitelku Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

Irena Kalhousová už je se mnou ve studiu vás tedy moc vítám dobrý den slyšeli jsme že země NATO dnes zasednou na
summitu budou se bavit o dalším postupu na Ukrajině jak moc tu aktuální situaci i jednání západu v tuhle chvíli sleduje Izrael?

mluvčí 
Tak samozřejmě Izrael to sleduje válka na Ukrajině je jedním z hlavních témat izraelských médií izraelských politiků izraelské
veřejnosti, takže určitě je to něco, co se v Izraeli bude diskutovat, ale samozřejmě ta role NATO je trošičku jiná, tam se bude
pravděpodobně hlavně mluvit o posílení východního křídla bude se tam pravděpodobně mluvit o pomoci Ukrajině vojenské,
takže spíš než těch možná diplomatických věcech, což je to, co myslím zajímá Izrael v tuto chvíli primárně, protože v tom hraje
také nějakou nějakou roli. Ve.

mluvčí 
Hře polský požadavek, a sice vyslat mírovou misi právě na Ukrajinu, ale hovoří se také o vzniku jakési samostatné.
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Kult osobnosti Vladimira Putina
TV , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.03.2022 22:34 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Pořad: 18:25 Večerní zprávy , AVE: 132 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Barbora HLAVÁČKOVÁ, moderátorka 
Obyčejný kluk z ulice tajným agentem a teď i ruským prezidentem. Vladimir Putin ovlivňuje svým rozhodováním celý svět.
Rozpoutáním agresivní války na Ukrajině pak i mnoho lidských životů.

Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
V dalším dílu série Válka v souvislostech analyzujeme s odborníky jeho minulost i současnou pozici v Rusku.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Pro Rusy hrdina, pro Rusky a jejich srdce idol. /ukázka/

Propagandistická píseň jako jeden z příkladů, jak ruského prezidenta Vladimira Putina vnímá většinová společnost v Rusku.
Devětašedesátiletý prezident o sobě sám říká, že pochází z ulice. Narodil se v roce 1952 do dělnické rodiny v chudém
Leningradu.

Libor DVOŘÁK, rusista, komentátor Českého rozhlasu 
Ta jeho příkrost až krutost až bezohlednost pramení právě z tohoto vyrůstání v tom poválečném Leningradu.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
O jeho minulosti se ví jen to, co sám prozradil. Vystudoval práva a ještě před rozpadem Sovětského svazu působil jako agent
ruské tajné služby KGB v Drážďanech v tehdejším východním Německu. V pozdějším Rusku se pak vypracoval na šéfa
nástupnické rozvědky FSB. Teď jako prezident vede Rusko ke svému vysněnému cíli, obnovení imperiální velikosti.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Taková jednota tu dlouho nebyla.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Podle odborníka na postsovětský prostor Jana Šíra je právě agrese Putinovým receptem na zvýšení jeho popularity. Podobně
velkou podporu jako dnes měl v Rusku naposledy po anexi ukrajinského Krymu.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Teďka jsme to viděli znovu, když spadla popularita po ohlášení penzijní reformy, že považoval asi za nutné dokončit to, co v
ruských státních médií bývá nazýváno řešením ukrajinské otázky.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Jinak se ale Putin od běžného světa odtrhl. Není jasné, kde aktuálně pobývá. Až na velmi vzácné výjimky, jakou bylo páteční
vystoupení na moskevském stadionu, se veřejným akcím vyhýbá. Od začátku covidové pandemie navíc uplatňuje přísná
opatření. I při schůzkách se svými spolupracovníky vždy dodržuje výrazný odstup.

Libor DVOŘÁK, rusista, komentátor Českého rozhlasu 
Od té doby on patrně úplně ztratil kontakt i s těmi svými původně nejbližšími a dnes opravdu o všem rozhoduje zřejmě úplně
sám.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Svou pozici na domácí scéně si Putin upevňoval dlouho dopředu před útokem na Ukrajinu. Výrazným krokem byla třeba také
loňská úprava ruské ústavy. Díky tomu může Putin zůstat v prezidentském úřadě až do roku 2036. Jindřich Špaček, televize
Seznam.

CROWDED PLACES A JEJICH OCHRANA
TISK , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: Security magazín , Strana: 22 , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 00:14 ,
Čtenost: 18 000 , Rubrika: Novinky , AVE: 78 064,21 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Rozhovor s Pavlem Krčílkem o ochraně měkkých cílů a reverzní evakuaci, tedy invakuaci, vedl prezident České pobočky
sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International Jaromír Průša. 

* Můžete prosím na úvod říci něco málo o sobě? Jak jste se dostal k oblasti bezpečnosti a krizového řízení? 

Jak se s oblibou říká, vše začíná v mládí a dětství a i zde tomu nebylo jinak. Již jako kluk jsem se jako většina ostatních zajímal
o práci policistů, hasičů a záchranářů. Navíc mě přitahovala i problematika terorismu, záchrany rukojmí a protiteroristických
operací elitních policejních a vojenských útvarů. Když se při povodni v roce 1997 projevila nedostatečná připravenost orgánů
státní správy a samosprávy při řešení jejích následků včetně větší nutnosti koordinace všech složek IZS, byly právě povodně
impulsem pro přijetí řady zákonů tzv. krizové legislativy a vše tak i nepřímo odstartovalo novou éru krizového řízení. Když jsem
posléze pomýšlel na studium na vysoké škole a hlásil se na Policejní akademii, byl poměrně nový obor bezpečnostního a
krizového managementu a ochrany obyvatelstva a přípravy na řešení krizových situací nejen výzvou, ale též jasnou volbou.
Vše jsem velmi záhy propojil s praxí díky brigádě ve společnosti T-Soft a.s. s prioritním zaměřením na speciální informační
systémy pro krizové řízení, integraci a bezpečnost, a začal jsem tak stále více pronikat k jednotlivým aspektům krizového řízení
a hledat další bezpečnostní výzvy. K rozšíření dalších bezpečnostních obzorů napomohla zcela jistě i má mezioborovost, když
jsem ke studiu na PAČR přidal ještě studium mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU v Brně či posléze na
Metropolitní univerzitě v Praze. 

* Stěžejní téma Vašeho zaměření představují tzv. crowded places a jejich ochrana. Můžete stručně popsat, o co se jedná a jak
se za dobu posledních třinácti let, kdy se této problematice věnujete, proměnil přístup k této oblasti? 
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Dalo by se říci, že jsem byl ve správnou chvíli na správném místě. Jak jsem již poznamenal, vždy se snažím hledat nové výzvy i
nové přístupy a právě tak tomu bylo i v případě konceptu crowded places. Při hledání nového, neotřelého a dosud
nezpracovaného tématu v rámci své diplomové práce - mě doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph. D. přivedl i nasměroval právě k výše
uvedenému konceptu, který mě zaujal a rozhodl jsem se do této problematiky více ponořit nejen v rámci své diplomové práce či
studentské vědecké odborné činnosti. Problematika ochrany míst s velkou koncentrací osob, nyní známá spíše pod označením
měkké cíle, byla v té době u nás dosud neprobádána a pouze pojmem v rámci Strategie boje proti terorismu a tak říkajíc pod
povrchem. V zahraničí byla nejdále v řešení této problematiky Velká Británie, která se i pro mne stala jedním z klíčových zdrojů,
společně např. s Austrálií a dalšími zeměmi. Přestože se jednalo o jednu z nejvýraznějších bezpečnostních výzev současnosti,
nebyla situace u nás jejímu praktickému řešení ještě příliš nakloněna a bezpečnostní vakuum odstranila až řada útoků v
Evropě mezi lety 2014-2016. Lze říci, že se přístup k tématu za tuto dobu proměnil opravdu značně – od pouhého pojmu až po
Koncepci ochrany měkkých cílů a řadu navazujících metodik. Již v rámci studia i po jeho ukončení jsem se snažil o převedení
daného konceptu do praxe společně s dalšími obdobnými tématy, jako byl např. útok ozbrojeného útočníka (AMOK) atd. Tím,
že situace v Evropě ani ve světě nenapovídala možnému zhoršení bezpečnostní situace, ani hrozbám zaměřeným právě na
místa s velkou koncentrací osob a nízkým zabezpečením, jejichž ochrana patří mezi ty nejtěžší, zůstala snaha spíše v rovině
návrhů a připravených draftů, článků atd., než jejich reálné podoby. Za dobu posledních více jak třinácti let však došlo k
obrovskému posunu, kdy se nyní jedná o téma s velkým T, které aktuálně řeší všechny složky IZS, probíhají součinností
cvičení, vycházejí odborné materiály, jsou rozdělovány dotační tituly a stále se pracuje na zefektivnění ochrany měkkých cílů
(crowded places). Jsem tak opravdu rád, že se podařilo převést tento velmi důležitý koncept do praxe a navázat na něj i v rámci
mého současného působení na pozici vedoucího oddělení krizového řízení, obrana, policie Úřadu městské části Praha 11. 

* Jste jedním z tvůrců pojmu invakuace a byl jste u jeho zavedení do praxe. Můžete tento pojem našim čtenářům přiblížit a
uvést, kde všude je invakuaci v oblasti bezpečnosti možné využít? 

Ano, je tomu tak. Vše opět souvisí s konceptem crowded places, neboť termín invakuace (reverzní evakuace) patří v zahraničí
mezi již zavedené pojmy v rámci řešení dané problematiky. Na začátku byl společný nápad můj a velitele humanitární jednotky
Českého červeného kříže Praha 1 Ing. Richarda Smejkala, který vycházel opět ze zahraniční inspirace s cílem jeho převedení
do českého prostředí. K tomu došlo v roce 2012 při prvním cvičení svého druhu na jedné ze základních škol na Jižním Městě.
Samotný pojem invakuace lze definovat jako reverzní evakuaci, která se využívá zejména při mimořádných událostech či
teroristických útocích, neboť oproti běžné evakuaci nehrozí nebezpečí uvnitř, ale venku, a je tak bezpečné zůstat po tuto dobu
bezpečně schován uvnitř budovy. Pro lepší představu lze uvést příklady ze zahraničí - útok vozem a nožem před britským
parlamentem, útok před katedrálou Notre Dame, situace po útoku na redakci Charlie Habdo a řada dalších. Využitelnost
invakuce je tak nabíledni a je možné ji vhodně aplikovat v praxi ve všech případech, kdy není běžná evakuace bezpečná či v
situacích, kdy je ohrožení v okolí konkrétní budovy a je bezpečné zůstat po dobu řešení mimořádné události či zásahu IZS
bezpečně uvnitř. 

* Vyjma výše uvedených, s jakými dalšími institucemi, útvary, složkami, popřípadě společnostmi, spolupracujete? 

Během mého studia i praxe se tento seznam poněkud rozrostl, neboť jak jsem již uvedl, byl jsem s řadou kolegů v kontaktu již
během studia, ať již v rámci brigády, tak např. stáže na odboru bezpečnostní politiky MVČR. Vynechat nelze ani pracovníky ze
střediska bezpečnostní politiky FSV  UK , Policejní akademie či dalších univerzit, TZB-info, společnost Doverville s.r.o., Hard
Task Training s.r.o., odborné spolky Vaše-bezpečí, Asociaci bezpečná škola, atd., nemluvě o řadě spolužáků magisterského
studia, se kterými se nyní potkáváme buď přímo v terénu při řešené mimořádných událostí, nebo za stolem u bezpečnostních
projektů. Velmi dobrou spolupráci mám např. s kolegy z obchodního centra Westfield či dalších. Kapitolou sama o sobě je
nespočet kolegů a instruktorů ze strany bezpečnostních a záchranných složek včetně elitních policejních a armádních útvarů
díky záštitě nad výcvikem v bývalém hotelu Opatov, kdy jsem byl více jak 10 let v roli garanta, který pro kolegy vše zajišťoval.
Součástí bylo samozřejmě i několik významných taktických cvičení včetně např. mistrovství zásahových jednotek atd. Díky této
součinnosti jsem měl možnost poznat velké množství skvělých lidí napříč bezpečnostním spektrem. S řadou z nich
spolupracujeme i nadále. 

* Jak své teoretické znalosti aplikujete v praxi? 

Přenos teoretických znalostí do praxe jsem začal aplikovat vlastně ihned po svém nástupu do funkce vedoucího oddělení
krizového řízení. Ať už se jednalo o součinnost s vedením obchodního centra Chodov (nyní Westfield) při řadě významných
akcí, pilotní projekty v rámci bezpečnostní mapy, průjezdnosti IZS a snímkování sídliště drony, přípravu cvičení a výcviku,
bezpečnostní audity a vyhodnocení ohroženosti na všech objektech našich škol a školek či praktické řešení anonymních
výhružek, požárů či dalších mimořádných událostí v celém katastru Jižního Města. Výjimkou nejsou ani další akce a projekty
mimo hranice mé domovské městské části, neboť díky dříve navázaným kontaktům jsem měl možnost se podílet na řadě
bezpečnostních projektů, bezpečnostním výzkumu či organizaci tuzemských i mezinárodních policejních cvičení s kolegy z
Útvaru rychlého nasazení (Úder, Divadlo Fidlovačka, Sierra, Palác Akropolis, včetně největšího cvičení v dějinách ČR – Démon
2018). 

* Co v nejbližší době plánujete? 

Aktuálně spolupracuji na projektech bezpečnostního výzkumu např. s kolegy z VÚT Brno, ÚTB Zlín, ČVÚT Praha, hasiči z
ochrany obyvatelstva a GŘ HZS na projektech ke společensky významným objektům. S bývalými policejními instruktory z
Centra bezpečnostního vzdělávání, školení a výcviku (SEC Agency s.r.o.) mám možnost se podílet na vzdělávacích seminářích
a cvičeních k ochraně měkkých cílů (reakce na rizikové situace a praktické řešení mimořádných událostí). V kontextu
nedávných výhrůžek školám a školkám taktéž nyní v součinnosti s odborem bezpečnosti MHMP, kolegy z PČR a ČČK Praha 1
aktualizujeme naši metodiku invakuace a invakuační plány. Jeden velmi zajímavý projekt musel být zatím odsunut do pozadí
díky koronavirovým opatřením, ale velmi se těším na jeho realizaci – zatím však nemohu prozradit více :o) Žhavou novinkou je
taktéž nedávno představený první on-line bezpečnostní vzdělávací videoportál KEEPSAFE. Jak jsem uvedl na úvod, stále
hledám možné výzvy a zajímavé projekty, které pomohou chránit životy. 

LZE UVÉST PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ - ÚTOK VOZEM A NOŽEM PŘED BRITSKÝM PARLAMENTEM 
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Mediální obraz války. Politolog vysvětluje, které informace brát s rezervou a proč URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Krepindl, Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
25.03.2022 07:54 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
Ukrajina naprosto výrazně vyhrává informační válku oproti Rusku. To se zdiskreditovalo už jen svými tvrzeními, že ji přece
nenapadne. Ale těžko se porovnává narativ řízený Ukrajinou versus realita, kterou úplně neznáme. Veškeré zprávy o ztrátách
na vojácích i technice tak musíme brát jednoznačně s rezervou, uvádí pro Aktuálně.cz rusista a politolog Karel Svoboda.

Ovládnutí informačního prostoru Ukrajinou může podle Svobody ještě výrazně posílit vojenskou i humanitární pomoc, která do
země putuje z ostatních států. "Na začátku války zejména z Německa totiž zaznívaly hlasy: 'My vám nic posílat nebudeme,
protože stejně brzo prohrajete'," podotýká Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy .
"Ale samotný průběh války poukazuje na to, že Ukrajina neprohrává tak jednoduše a je otázkou, zda vůbec prohraje. A
Ukrajinci to takto reportují. Kdyby se totiž zdálo, že prohrávají, tak ochota dodávat tam zbraně a další materiál bude výrazně
nižší, protože by si každý řekl: 'Proč bychom tam něco dodávali, když už to stejně končí'," dodává.
Ruská armáda podle něj ve válce na Ukrajině získala obraz zkorumpovaného a nefunkčního vojenského tělesa, které
postupuje jen díky hrubé síle. "Vladimir Putin ji předtím celou dobu stavěl do pozice, že je vysoce efektivní, dokáže přesnými
údery ničit nepřítele a rychle postupovat," uvádí politolog. "Ale obrázek, který vidíme, je takový, že vojáci nemají dostatek
zimního vybavení, proviantu ani pohonných hmot," dodává.
Podívejte se na video v úvodu článku, kde Svoboda také komentuje, jaký je na bojišti poměr obou armád nebo čím se Rusko v
informačním prostoru zdiskreditovalo.

Válka nedokazuje, že ruská armáda je neschopná, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 09:10 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Rozhovory, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Ukrajinci už měsíc vzdorují Rusku. „Motivace k boji může vojákům obou stran vydržet ještě dlouho,“ říká v rozhovoru pro SZ
bezpečnostní analytik. „Od určité chvíle už nebojují za stát, ale za svoje kamarády z jednotky.“

V brzkých ranních hodinách 24. února se lidé v několika ukrajinských městech vzbudili do zvuku explozí. Ruský prezident
Vladimir Putin v noci zahájil „speciální vojenskou operaci“ s cílem „demilitarizace a denacifikace“ Ukrajiny. 
Ruská vojska se tehdy dala do pohybu a nezastavila se víceméně dodnes. Ukrajinské síly i „obyčejní“ lidé však odpověděli až
nečekaným odporem. I po čtyřech týdnech se odmítají vzdát. Pomohly jim dodávky zbraní ze Západu. 
Výzkumný pracovník Peace Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský v
rozhovoru pro Seznam Zprávy mírní nadšení z toho, že válka prý ukázala ruskou neschopnost. 
„Žádná armáda na světě by nepodala dobrý výkon, pokud by se jí řeklo teprve dva dny předem, co má vlastně dělat, nebo se jí
zadaly nerealistické cíle,“ říká Bahenský. 
Podle něj není vyloučené, že se ruským silám podaří zásadně přeskupit a podniknout větší ofenzívu. 
Kdybyste měl nějak shrnout uplynulý měsíc války, jak byste ji popsal? 
Na posledním měsíci je důležité docenit, jak se ta válka proměňovala. Pro Rusko začala s absolutně nerealistickými
předpoklady o tom, jak snadno se Ukrajina a ukrajinská obrana zhroutí. 
V tuhle chvíli se zdá, že plánem bylo, aby relativně omezené ruské síly postupovaly velmi rychle a velmi hluboko do
ukrajinského území a aby ve spojení s údery balistických střel a střel s plochou dráhou letu došlo ke kolapsu ukrajinské obrany
a k následné výměně režimu v Kyjevě za Rusku nakloněný. 
To se nestalo a Rusko v tu chvíli evidentně nemělo úplně jasně zformulovaný plán B nebo C pro případ, že se to nepovede. To
znamená, že následující týdny jsou ve znamení ruské snahy zachránit z té vojenské a politické katastrofy, co se dá. 
A podaří se to? 
Je to strašně obtížné, protože plánování takto rozsáhlé operace se nedá provést přes noc. Myslím tedy, že řada neúspěchů
ruských sil, které můžeme sledovat, jde na vrub jak úspěšné ukrajinské obraně, tak i tomu, že Rusko podle všech informací
neplánovalo takovou válku vést. 
Možná stojí za zmínku, že řada předválečných předpokladů, podle kterých válka může pro Rusko dopadnout poměrně dobře,
vycházela z toho, že Rusko už dlouhé měsíce plánuje rozsáhlý konvenční útok proti Ukrajině s využitím všech dostupných sil, a
je na to tak připraveno. Jenže ono nebylo a stále není. 
Zároveň s ohledem na to, že Rusko bylo nuceno změnit svůj přístup ke konfliktu, vše vede k velkým civilním obětem. Ukrajinci
totiž dělají v podstatě to jediné, co můžou – koncentrují svou obranu primárně ve městech, která je pro Rusko extrémně obtížné
dobýt a Rusko na to reaguje tím, že ta města obléhá. 
Rusové v podstatě přistoupili ke strategii ekvivalentní ke strategickému bombardování, kdy se cílenými útoky na civilní cíle
snaží zlomit vůli ukrajinských měst odporovat, a zároveň tak působí politický tlak na Ukrajinu, aby byla pod hrozbou dalšího
utrpení civilního obyvatelstva svolná k ústupkům v jednáních. 
Co nám o sobě za ten měsíc ukázala ruská armáda? 
Asi bych se zdráhal říkat, co nám ukázala armáda, jelikož nefunguje sama o sobě. Výsledný průběh ruských operací je
výsledkem kombinace politického vedení, politických cílů, zpravodajské práce a následně vojenských operací. Myslím, že
žádná armáda na světě by nepodala dobrý výkon, pokud by se jí řeklo teprve dva dny předem, co má vlastně dělat, nebo se jí
zadaly nerealistické cíle. 
V tuto chvíli je jednoznačné, že řada ruských jednotek má problémy s taktikou nebo s operačním nasazením, nevím ale, jestli z
toho můžeme usuzovat schopnosti armády jako celku. V tuto chvíli třeba nevíme, kolik důstojníků, jak vysoko a jak dopředu
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mělo informace o tom, jaká kampaň se chystá. Nevíme také, v jaké míře byly cíle té kampaně nerealistické, jestli byly zadány
politickým vedením nebo jestli si je vojáci vymysleli sami. 
Řada ruských jednotek rozhodně nebyla nasazena efektivně – buď byly nasazeny příliš ambiciózně, nebo nebyly použity pro
úkoly, pro které byly vycvičeny. V tuto chvíli ale nevíme, do jaké míry to můžeme připsat na vrub neschopnosti konkrétně ruské
armády. 
A v případě techniky? 
Nemyslím si, že ohledně nasazení ruské techniky přišlo nějaké překvapení. Překvapivé ale bylo, že Ukrajincům se podařilo
zachovat takto dlouho efektivní protivzdušnou obranu, díky které se Rusko evidentně stále zdráhá riskovat větší část svého
letectva pro operace nad Ukrajinou. Poměrně překvapivé pak možná bylo i to, že Rusko vytáhlo zastaralé balistické střely
Točka. Předpokládalo se, že jim budou stačit modernější střely Iskander. 
Zajímavé je také to, jaké má ruská protivzdušná obrana problémy s ukrajinskými drony. Do jaké míry jsou tyto relativně pomalu
letící stroje schopné přežít na konvenčním bojišti tváří v tvář modernímu systému protivzdušné obrany, byla otázka, kterou se
analytici zabývali poměrně rozsáhle už před válkou. No a nyní se zdá, že Rusko má – z jakéhokoliv důvodu – problém je
sestřelovat. Také je ale těžké ověřit, zda to stále trvá. 
A jak se po tom měsíci jeví Ukrajina? 
Když jsme spolu mluvili naposledy, řešili jsme, že řada otázek, které jsou poměrně zásadní pro válku, se velmi obtížně měří.
Myslím, že jedna z věcí, ve kterých Ukrajina především Rusko překvapila, byla ta obrovská motivace a vůle bojovat – nejen na
straně armády, ale i na straně obyvatelstva. 
Míra, s jakou se ukrajinské obyvatelstvo mobilizovalo, je skutečně mimořádná. Nemám na mysli pouze vysloveně bojové
operace, ale i různé podílení se na nich, podporu sil, informování vlastní armády o pohybech ruských jednotek apod. 
Zároveň, jak už jsem zmiňoval, si myslím, že obrovským úspěchem Ukrajiny bylo zachování protivzdušné obrany. My v tuto chvíli
nevíme, do jaké míry státy NATO připravovaly Ukrajinu na tuto eventualitu invaze, ale západní podpora v tomhle mohla sehrát
roli. Ukrajinci měli nicméně dobrý plán toho, jak se k invazi postavit: silně bráněná města a řada jednotek teritoriální obrany ve
spojení se speciálními silami působící v týlu nepřítele proti jeho týlovým jednotkám a zásobování. 
Je ale třeba zdůraznit, že v tuto chvíli máme poměrně málo informací o tom, jak na tom ukrajinská armáda je. Na veřejnost se
dostanou některé skutečně tragické události jako zásah kasáren v Mykolajivu, ale ukrajinské síly apelují na všechny lidi na
Západě i doma, aby nezveřejňovali informace o jejich armádě, což nevyhnutelně vede k tomu, že náš obrázek o stavu
ukrajinských sil je minimálně neúplný. 
Na internetu kolují různé informace, třeba o ztrátách obou armád. Jde nějak přesněji říct, jak na tom vlastně se ztrátami
doopravdy jsou? 
Tyhle odhady se od sebe zásadně liší. Samozřejmě se na tom může podílet to, že obě strany chtějí doma i na protivníkovo
obyvatelstvo působit psychologicky, může to ale být dané i tím, že ve válkách nebývají známy přesné informace. 
Zvykli jsme si na povstalecké konflikty, kde bývá detailně zaznamenána každá ztráta. Tady se ale pohybujeme v konfliktu
vysoké intenzity, kde to není možné, což znamená, že ani samotné strany nebudou mít dobrou představu o tom, jaké ztráty
utrpěl protivník. Pokud pošlete balistickou střelu na kasárny 300 kilometrů daleko, nemáte přesné informace, kolik vojáků jste
mohli zabít. 
Vojáci pak mají tendence spíše nadsazovat nepřátelské ztráty, pokud je reportují dál. Faktem ale zůstává, že Rusko
nepochybně utrpělo výrazně větší ztráty, než plánovalo. Z hlediska dopadu na ruskou společnost je už relativně jedno, jestli jde
o 6 tisíc nebo 10 tisíc mrtvých. V otázce bojeschopnosti ruských sil by důležitějším číslem byl počet mrtvých i zraněných, tedy
všech vyřazených z boje. 
O ukrajinských ztrátách mimo civilní obyvatelstvo nevíme v tuto chvíli skoro nic. Přesná čísla mrtvých pro obě strany nakonec
možná nebudeme vědět nikdy. U většiny historických válek pracujeme spíše s odhady a myslím, že tady tomu nebude jinak. 
Během posledního měsíce jsme viděli i informační válku, jak vnímáte ji? 
Všeobecně bylo předpokládáno, že spolu s tou válkou přijde i obrovská informační ofenziva Ruska a že všechny jeho
informační sítě, trollové a jeho média v zahraničí napřou veškeré síly, aby informační situaci minimálně znepřehlednili. To se
ale nestalo. 
Pro Ukrajinu tu informační válku částečně vyhrály Spojené státy tím, že před konfliktem varovaly měsíce dopředu, a dramaticky
tak omezily možnou účinnost ruských pokusů o fabrikaci záminky nebo rámování narativu o válce. Po začátku války pak na
informační frontě absolutně zvítězila Ukrajina. 
Je ale potřeba to trochu kvalifikovat, protože nyní hovoříme primárně o informační dimenzi tohoto konfliktu v západních
společnostech. Objevují se informace, že Rusové se více soustředí na globální jih – na Indii nebo na Afriku. Nejsem si vědom
toho, že bychom měli nějaká data, jak jsou tam s vytvářením svého narativu úspěšní, lze však bezpečně říct, že na Západě
zcela prohráli. 
Řada odborníků hovoří o tom, že se možná časem překvapivá neúčinnost ruských informačních operací změní, jelikož jsme
zatím ve fázi první emotivní reakce, kde dominují sympatie s Ukrajinou. Já osobně jsem ale vůči nějakému velkému obratu ve
prospěch Ruska skeptický. Víme, že jakmile si lidé nějak zformují názor, je spíše obtížné ten názor změnit. 
Částečným vysvětlením informačního úspěchu Ukrajiny je, že za Ukrajinu teď na Západě informačně bojuje skoro každý.
Otevřeně se na ukrajinskou stranu postavila většina médií i většina uživatelů sociálních sítí. Byť to našim pokusům o sledování
toho, co se na Ukrajině reálně děje, spíše nepřispívá, pro Ukrajinu to na informační frontě odvádí obrovskou práci. 
Jak se měnila vojenská taktika Ruska během konfliktu? Je cílem stále Kyjev, jak se říkalo v prvních dnech války? 
Kyjev nebyl nikdy jediným cílem. Nicméně záměrem ruské operace bylo postupovat na začátku hodně rychle s poměrně malými
silami a hodně hluboko do ukrajinského území včetně Kyjeva, kde by Rusové způsobili chaos v obraně a vyvolali dojem, že
Ukrajina už v podstatě padla. Rusko předpokládalo, že to vše povede ke kolapsu režimu, což se ale nestalo. 
Dnes se to, že zvolili příliš mnoho různých cest, kterými útočí, místo toho, aby své síly koncentrovali pro jednu osu postupu,
uvádí jako jeden z problémů ruského postupu. Po tom prvním pokusu, který nevyšel, se lehce přeorientovali na pomalejší a
opatrnější postup. Ten čas ale dal Ukrajině důležitou možnost mobilizovat a připravit si obranu. 
V tuto chvíli stále nevíme, jaké jsou aktuální ruské politické cíle. Tyhle cíle se navíc mohou měnit, nejsou totiž stabilní a státy
jednoduše nechodí do války s jedním cílem, kterého se drží až do konce. V momentě, kdy se situace vyvíjí dobře, si je mohou
stanovit vyšší, a naopak mohou vzít zavděk méně ambiciózními výsledky, pokud se jim nedaří. Nevíme, jak moc Rusko své cíle
snížilo, je nicméně pravděpodobné, že se vzdalo realistické šance na změnu ukrajinského režimu. 
Pokud je v tuto chvíli cílem Ruska dojít k dohodě s Ukrajinou, která bude pro Rusko maximálně výhodná, je pro ně důležité mít
na bojišti materiálně silnou pozici. To může být například obklíčení Kyjeva nebo fyzická kontrola Doněcké a Luhanské oblasti.
Stejně tak může Rusko vyvíjet tlak na Ukrajinu prostřednictvím působení masivních škod na celé infrastruktuře nebo útoky na
civilisty a hrozbou pokračování těchto útoků. 
Jak jsou na tom obě strany ohledně logistiky? 
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U vojenské logistiky je důležité docenit, že je velmi těžká. Nejde pouze o to dopravit nějaký objem zásob na nějaké místo, jde o
dopravení správného mixu zásob – včetně paliva, munice nebo jídla – ve správnou chvíli a také správné jednotce, která ho
potřebuje. Ta navíc nemusí být na místě, kde měla být, mohla totiž narazit na odpor nepřítele. Zároveň také mohou být
samotné zásoby zničeny po cestě k vojákům. 
Tohle celé vytváří obrovský prostor pro chyby, problémy a nedostatky, které jsou ve válkách poměrně běžné i u armád s
poměrně lepším logistickým zabezpečením, než které má Rusko. To nic nemění na faktu, že Rusové mají zásadní logistické
problémy, což nejspíše bude částečně souviset jak s tím, že takto rozsáhlou operaci neplánovali s dostatečným předstihem, tak
i s tím, že Ukrajinci cíleně a úspěšně útočí na jejich zásobovací konvoje. 
Vojtěch BahenskýVýzkumný pracovník Peace Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .Dále
působí jako místopředseda Správní rady Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a jako přidružený výzkumný pracovník
Ústavu mezinárodních vztahů.Jeho odborným zaměřením jsou hybridní hrozby, mezinárodní bezpečnost a strategická studia.To
je pro ruské síly evidentně problém. Zároveň se ale zdá, že na jihu země, kde mohou Rusové využívat železnice z Krymu
směrem k Chersonu nebo směrem na Melitopol, jsou jejich logistické problémy menší. Hlavní problém mají kolem Kyjeva, kde
nekontrolují žádnou ze železnic a pravděpodobně nemají síly, aby otevřeli další osu postupu a ovládli klíčové železniční uzly a
tratě z Běloruska. 
O zásobovací situaci ukrajinských sil nevíme skoro nic, zdá se ale, že se jim jednotky, které nejsou vyloženě obklíčené,
zásobovat daří. Ukrajina má zásadní výhodu toho, že vzdálenosti mezi frontami a zdroji zásob jsou pro ni výrazně menší než pro
Rusko. Také má díky mobilizaci společnosti k dispozici velké množství civilních vozidel a dobrovolníků, kteří mohou části zásob
přepravovat. 
Jak dlouho ještě mohou vojáci v takové válce vydržet i vzhledem k tomu, co o nich koluje za informace? 
Pokud bych měl odpovědět doslovně, tak myslím, že překvapivě dlouho. Historicky máme řadu případů, kdy vojáci stran, kterým
se velmi nedařilo, přesto pokračovali v boji. Od určité chvíle vojáci nebojují za stát nebo za nějakou velkou myšlenku, ale bojují
za svoje kamarády z jednotky. 
Na ruské straně nepochybně existují problémy s morálkou, jelikož ti vojáci na to nebyli připravováni, nebyli informováni, do
čeho jdou a většina branců v té válce nepochybně vůbec být nechce. S tím jak se válka transformovala v posledních týdnech,
tedy na operace větších jednotek s veliteli v blízkosti, je šance na masivní dezerci podle mého názoru spíše menší. 
Ti vojáci samozřejmě můžou v nějaké míře boj spíše předstírat nebo mohou více inklinovat ke stažení se. Myslím si ale, že řada
těch zběhnutí nebo zajetí v první fázi války vycházela z toho, že tam byly poměrně malé jednotky ruských sil, které byly
opuštěné velmi hluboko v ukrajinském území. To je po psychologické stránce pro vojáky strašně těžká situace. 
Jakou roli nyní pro Ukrajinu hraje pomoc Západu? Když jsme se spolu bavili před válkou, šlo podle Vás spíše o symbolickou
pomoc. 
Na začátku je nutné říct, že pomoc Západu ještě před začátkem války – minimálně pokud jde například o protitankové řízené
střely – se v první fázi konfliktu nakonec ukázala jako ne úplně symbolická. Rusko totiž zvolilo způsob omezeného útoku, proti
kterému se toto vybavení i jeho množství ukázalo jako relevantní a zásadní, především pak protitankové zbraně. 
Je důležité také reflektovat to, že od začátku války Západ začal na Ukrajinu dodávat poměrně masivní množství vybavení,
zvláště ve srovnání s předválečnou situací. Pro Ukrajinu je v tuhle chvíli tato podpora naprosto zásadní, jelikož konvenční boj
takového rozsahu konzumuje munici i zbraně v obrovském množství. Aby byli schopni dál bojovat, jsou Ukrajinci nyní do značné
míry závislí na tom, aby Západ pokračoval v dodávkách zásob, munice a paliva. 
Jak moc velký ten nárůst přibližně byl? 
Násobně. Už jen v případě České republiky můžeme srovnávat, že před konfliktem jsme poslali munici za 37 milionů korun a po
začátku konfliktu už se bavíme o výzbroji a munici v hodnotě zhruba půl miliardy. Jde o úplně jiné horizonty čísel, nemluvě o
jiném typu vybavení. Viděli jsme navíc i to, že země, které před válkou nic nedodávaly, následně také přispěly. V tomto ohledu
byl nárůst pomoci opravdu obrovský a myslím, že to v tu chvíli byl i zcela správný krok a nyní by se mělo v dodávkách
pokračovat dle potřeb Ukrajiny. 
Co od té války čekat dál vzhledem k tomu, co jsme dosud viděli? 
Stále si myslím, že nejoptimističtějším scénářem mimo revoluci v Rusku je nějaká forma dohody mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy
si Ukrajina vyjedná pro ni přijatelné podmínky jako stažení Ruska z jejího území a zisk podpory od Západu v podobě jiných
bezpečnostních garancí, než je členství v NATO. 
Pak jsou tady samozřejmě horší varianty. Ty mohou zahrnovat jak dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která bude výrazně v
ukrajinský neprospěch, tak i nějaké dlouhodobé pokračování války. Motivaci Ruska k dohodě by mohl snížit třeba pocit, že
budou schopni ustát ekonomické sankce, nebo to, že tyhle sankce zůstanou platné nehledě na to, co se bude dít na Ukrajině. 
Postupně by se ta válka mohla přetransformovat do zamrzlého konfliktu, nepovažuji to ale za úplně pravděpodobné. Myslím si,
že Rusko bude velmi stát o nějakou formu konce konfliktu i s ohledem na jeho velké ztráty, a to jak vojenské, tak i ekonomické.
Stejně tak si myslím, že i Ukrajina bude stát o to, aby se ten konflikt za pro ni přijatelných podmínek uzavřel. 
Není také zcela vyloučené, že se ruským silám podaří nějak zásadně přeskupit a podniknout další větší ofenzivu. To do značné
míry závisí na tom, v jakém stavu jsou v tuhle chvíli ukrajinské síly, což zatím ale nevíme, a také zda bude pokračovat západní
materiální podpora Ukrajině. 
Jak by mohla vypadat ta výsledná dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou? 
Pro obě strany je v tuto chvíli důležité najít takový výsledek, který budou doma schopny prezentovat jako přijatelný a jako to
nejlepší, čeho mohly dosáhnout. Myslím, že velkým jablkem sváru bude otázka teritoriální integrity Ukrajiny, kdy pro Rusko by
podle mého názoru byla velká porážka vzdát se Krymu a předat kontrolu nad ním zpět Ukrajině. 
Zdá se ale, že Rusko se ten konflikt pokusí domácímu publiku prodat tak, že šlo pouze o konflikt o Donbas, a může tak tlačit na
Ukrajinu, aby donbaské republiky uznala, možná i v rozšířených administrativních hranicích. To by pro Ukrajinu a její obránce
bylo velmi hořké sousto. 
Místo, kde možná ta vyjednávání už spějí k nějakému kompromisu, je otázka členství Ukrajiny v NATO. Zelenskyj si už
pravděpodobně doma připravuje půdu na vzdání se těchto ukrajinských ambic, když zmiňuje, jak NATO Ukrajinu nebrání, a oni
tak o vstup do aliance vlastně ani nemusí stát. Již se také hovoří o alternativních bezpečnostních garancích, které by Ukrajina
mohla získat od jednotlivých států i mimo NATO. Členství v EU by mohl být další element, který by Ukrajinu zakotvil v západních
strukturách a zároveň by mohl být pro Rusko přijatelný. 
Čtyři týdny války na UkrajiněV noci ze středy na čtvrtek (z 23. na 24. února) vtrhla ruská armáda na Ukrajinu. Seznam Zprávy
připravily sérii textů, analýz a rozhovorů ke čtyři týdny trvající válce. 
VÁLKA DEN PO DNI – chronologický přehled, jak postupovaly boje v prvním měsíci. 
TVÁŘE MRTVÝCH – Jména, fotografie a osudy konkrétních obětí války. 
VĚŘÍTE PUTINOVI? – Jak se změnil pohled Rusů na jejich prezidenta? 
NA VÝCHODNÍ FRONTĚ – Pohled experta na válku jako vojenskou operaci. 
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JÁ, UKRAJINEC – Konkrétní zkušenost ukrajinského uprchlíka. 
RUBLY, HŘIVNY, KORUNY – Jak Rusko, Česko a Západ zvládají ekonomické dopady války. 
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA – Co nám válka dala, když tolik ničí. 

Politický geograf Kofroň: Pokud má NATO zůstat mimo konflikt, mírová mise na Ukrajině nepřipadá v úvahu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jan Pokorný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 10:53 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Ve čtvrtek proběhl v Bruselu mimořádný summit Severoatlantické aliance. O jejím dalším možném postupu v souvislosti s
ruskou agresí na Ukrajině hovořil ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Plusu politický geograf Jan Kofroň z katedry politologie
institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze .

Severoatlantická aliance musí podle generálního tajemníka Jense Stoltenberga zajistit, aby se válka nerozšířila mimo Ukrajinu.
Jak toho může podle vás docílit? Postačí vojenské posílení na východě?V téhle otázce existují dvě roviny - jednak, že NATO
přímo nevstoupí do konfliktu. Další rovinou je samozřejmě to, že aliance bude muset nějakým způsobem posílit svojí pozici v
Polsku a Pobaltí tak, aby bylo zcela zřejmé, že v případě přelití konfliktu by zareagovalo velmi tvrdě. Myslím si, že toto by v
zásadě mělo stačit.

Stoltenberg ve středu také reagoval na varování amerického prezidenta Bidena před bezprostřední hrozbou ruského použití
chemických zbraní na Ukrajině. Šéf Severoatlantické aliance prohlásil, že by to byla výrazná eskalace konfliktu, která by mohla
mít přímý dopad i na členské země aliance. Nespecifikoval ale, zda by se v takovém případě NATO do války přímo vložilo. Jak
by podle vás v takové situaci aliance reagovala?Řekl bych, že i při použití chemických zbraní by NATO spíše zůstalo mimo
konflikt. Na druhou stranu použití chemických nebo dokonce jaderných zbraní by samozřejmě bylo výraznou eskalací konfliktu,
navíc alespoň s možným dopadem i pro státy NATO. Nelze tedy úplně vyloučit, že by NATO začalo přehodnocovat svojí pozici.

Jinak řečeno: dokud Rusko zůstane víceméně u konvenčních zbraní, tak je velmi pravděpodobné, že aliance nezasáhne.
Jakmile by došlo k použití chemických nebo jaderných zbraní, tak sice je pořád pravděpodobné, že aliance nezasáhne, ale
myslím, že by to spustilo řadu úvah, jestli ta zdrženlivost ještě má nějaký význam.

Pak je také téma mírové mise NATO na území Ukrajiny. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov říká, že by to znamenalo přímou
konfrontaci s Ruskem. Znamená to podle vás, že už teď tato možnost padá pod stůl?Domnívám se, že ano, protože tohle by
znamenalo skutečně vstup do konfliktu. Rusko dalo celkem jasně najevo, že jakýkoliv vstup třetí strany do konfliktu by vnímalo
jako útok proti sobě a že by se setkalo s velmi tvrdou reakci. Takže podle mě, pokud NATO má zůstat mimo konflikt a nechce,
aby se rozšířil, tak bohužel nějaká mírová mise nepřipadá v úvahu.

Když už jsme u témat, která pravděpodobně spadnou pod stůl - Jens Stoltenberg vyloučil, že by se na summitu jednalo vůbec o
případném členství Ukrajiny v NATO. Bude podle vás Ukrajina o členství v alianci ještě někdy usilovat?Dobrá otázka.
Domnívám se, že tohle bude jeden z hlavních bodů Ruska při vyjednávání, aby Ukrajina nikdy nevstoupila do NATO. Takže já
bych si vsadil spíše na to, že nikoliv.

Invaze Ruska na Ukrajinu porušuje mezinárodní právo. Jak by NATO mohlo tlačit Moskvu k odpovědnosti za tuto agresi? Nebo
kdo jiný, pokud vůbec někdo, když vidíme, jak může nebo spíše nemůže rozhodovat Rada bezpečnosti OSN atd..Tak právě i
díky tomu, že Rusko je členem Rady bezpečnosti a disponuje jadernými zbraněmi, tak samozřejmě můžeme vydávat tato
prohlášení, můžeme teoreticky iniciovat i nějaký typ soudu, ale vymahatelnost bude blízká nule. Pakliže lidé zodpovědní za tyto
činy, sami dobrovolně neopustí Rusko a neodejdou na západ, kde by jejich stíhatelnost mohla být výrazně vyšší.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Radiožurnálu.

Ministr zahraničí Jan Lipavský: Bezletová zóna je vstupenka do 3. světové války URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 14:09 , RU /
měsíc: 31 656 , RU / den: 4 280 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
Jan Lipavský vede českou diplomacii, ačkoliv ministrem zahraničí málem nebyl. Hlavu si postavil prezident Miloš Zeman, když ho
původně kvůli jeho postojům, mládí a bakalářskému vzdělání odmítl jmenovat. Pak ale změnil názor a z Piráta Lipavského se
stal důležitý člen vlády v jejím jednotném a principiálním postoji k Putinově agresi na Ukrajinu. Na rozdíl od prezidenta ČR
nemusel Jan Lipavský měnit svůj názor na ruského prezidenta a jeho imperiální choutky ani o píď.

"Myslíte si, že kdyby byl Západ a konkrétně Evropská unie po anexi Krymu vůči rozpínavosti Vladimira Putina méně laxní,
nemuseli jsme dnes být tam, kde jsme?Je to možné. Situace se datuje do roku 2008 k válce v Gruzii, která měla podobný
scénář. O šest let později následovala ruská krádež Krymu a rozpoutání války na Donbasu. A letošní únor byl ve znamení
barbarského Putinova útoku na Ukrajinu. Vše je v jedné ose.
Pak nechápu, proč byla únorová agrese pro většinu politiků, ale i generálů překvapením.Těžko mluvit o překvapení. Řada
členských států Severoatlantické aliance, především USA a Velká Británie, konzistentně hovořila o riziku, že Rusko vyvolá nový
konflikt na Ukrajině, respektive oživí ten stávající. Nebylo ovšem známo, v jaké míře to učiní. I česká vláda a všechny státy Unie
pracovaly s tím, že Rusko může jít do plného válečného konfliktu.

Odkdy byla tato varianta na stole?Podívejte se na vyjádření pana premiéra Fialy nebo moje jako ministra zahraničí, kdy jsme
říkali, že se připravujeme na všechny možné scénáře.
Ano, ale vaše vláda byla jmenována loni v prosinci. Já jsem se ptala na poněkud starší data.O předchozí vládě a jejích
stanoviscích či scénářích mluvit nemohu. Samozřejmě druhá věc je, jak jednotliví aktéři vyhodnocovali pravděpodobnost toho,
že se to stane. Tam je možné mluvit o různé míře překvapení, protože většina realistických očekávání se spíš klonila k nějaké
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operaci na jihu Ukrajiny nebo novému rozpoutání válečného konfliktu na jejím východě. Plný útok na Kyjev skutečně znamenal
nejčernější možný scénář.
Jako poslanec jste byl jedním z nejostřejších kritiků současného ruského režimu. Vy jste předpokládal, že by Putin mohl začít
naplňovat svoje představy o návratu Ruska do hranic Sovětského svazu, jehož rozpad označil za největší katastrofu 20.
století?Očekával jsem spíš omezenější operaci na jihu či východu Ukrajiny. Tomu odpovídala i reálná vojenská síla, kterou
Ruská federace shromáždila na hranicích s Ukrajinou a v blízkém okolí. Dnes se ukazuje, že nestačila pro rychlý vpád na
Ukrajinu, jak Rusko původně plánovalo. To ale neznamená, že ministerstvo zahraničí a celá vláda nebyly připraveny na
variantu, kterou nakonec Putin zvolil.
Když se to stalo, Západ zareagoval jednak masivním vyzbrojováním Ukrajiny, jednak bezprecedentními ekonomickými
sankcemi. Stačí to?Nestačí.
Čili jediná cesta je ukončit dodávky ruského plynu a ropy?Je třeba se podívat, kolik peněz za tyto suroviny do Ruska posíláme
a kolik ho stojí jeden den války.
Můžete to kvantifikovat?Z hlavy vám to neřeknu, ale tu kalkulaci je třeba udělat a zamyslet se nad ní. Musíme počítat s tím, že
konflikt může probíhat poměrně dlouho. To znamená, že Evropa ještě neudělala dost a že je potřeba další sankční balík.

Jinak řečeno, každý dolar za ruský plyn a ropu podporuje vyzbrojování Putinovy armády?Ano, kupuje za ně bomby, které pak
shazuje na Mariupol, Kyjev, Charkov, Žytomyr a Lvov.
Vy ovšem víte, že zatímco schvalování předchozích čtyř sankčních balíků prošlo hladce a rychle, teď tomu tak není. Kolik států
EU je proti přerušení obchodu s ropou a plynem?Nejhlasitěji se ozvalo Maďarsko, a já sám jsem zvědavý, k čemu na čtvrtečním
summitu v Bruselu dojdou premiéři členských států (rozhovor se uskutečnil před tímto setkáním – pozn. red.). To bude impulz,
který nám ukáže, jakým směrem se můžeme pohnout dál. Pokud má Evropa reálně zájem na ukončení konfliktu, musí podle
toho postupovat. Není možné Ukrajině posílat zbraně a nést následky války v podobě přijímání uprchlíků, což je naše základní
lidská povinnost, a zároveň čile obchodovat s Ruskem, a platit tak i druhou stranu. Musíme dokázat Rusko přinutit, aby svoji
útočnou válku ukončilo.
Jenže nesouhlas s přerušením surovinového obchodu s Ruskem zatím zní i z Nizozemska a hlavně Německa. Není z pohledu
diplomata ztrátou času dávat toto téma na evropský stůl?Uvidíme, k čemu nyní dojdou premiéři, ale nezapomínejme, že situace
se vyvíjí a veřejné mínění vytváří poměrně silný tlak na vlády, které mají k pátému sankčnímu balíku poměrně ostýchavý
postoj. Je úkolem mým a celé vlády vysvětlovat kolegům v zahraničí, co nás vede k tvrdému stanovisku. Čím déle válka potrvá,
tím vyšší náklady bude Česká republika mít. V našem zájmu je, aby to skončilo co nejdříve.
Váš kalkul tedy zní, že když Putin nedostane ani cent za své hlavní vývozní artikly, bude nucen válku ukončit?On potřebuje na
vedení války zdroje, které mu dnes Evropa obchodováním bohužel poskytuje.
Premiér Petr Fiala pojede na bruselský summit s návrhem kohoutky uzavřít?Přesný mandát budeme teprve schvalovat na
vládě, nicméně Česká republika prosazuje co nejtvrdší sankce, byť jde vždy o dojednání nějakého kompromisu. V oblasti
energetiky se musí najít společné evropské řešení a v jeho rámci myslet i na případné dopady, které jsou pro některé
evropské státy poměrně významné. Od toho ale máme evropské společenství, abychom si dokázali vzájemně pomoci a
domluvit například systém kompenzací. To je naprosto klíčové. Minulá Evropská rada ve Versailles ukázala, kudy by Unie měla
jít. Věřím tedy, že premiéři budou schopni tuto otázku posunout dál.
Pokud mluvíte o následcích, je tu vedle obrovské solidarity a chuti pomáhat ukrajinským běžencům i druhá stránka věci, tedy
drahý benzin, energie, základní potraviny. Uvědomujete si jako politik i tento díl své odpovědnosti, protože když lidé budou na
důsledky války doplácet moc, může se to obrátit i proti Ukrajincům?Vláda si důležitost energetické otázky samozřejmě velice
dobře uvědomuje. Ministerstvo financí udělalo konkrétní opatření k cenám benzinu a nafty. Avšak je zřejmé, že pokud vypukne
válečný konflikt v naší bezprostřední blízkosti, bez negativních dopadů na českou společnost a ekonomiku se to neobejde.

Včetně politických. Piráti například navrhli, aby lidé dostávali kompenzační bonus na energie, který by domácnostem ročně
ušetřil až 4800 korun. Vaši koaliční partneři to ale odmítají. Jak to vidíte vy?Je to návrh k debatě a uvidíme, jak se mu bude
dařit. Já to vidím jako rozumný způsob pro jednorázovou kompenzaci složité energetické si-tuace rodin. Vláda se ovšem může
domluvit i na jiném řešení.
Budete probírat také finanční pomoc českým rodinám, které ubytují ukrajinské uprchlíky. Hovoří se o různých částkách. K jaké
se kloníte vy?Řešení následků války není jen věcí vlády nebo krajů, ale celé společnosti. Chtěl bych poděkovat každému, kdo
se zapojil do pomoci ukrajinským uprchlíkům. To jsou opravdu lidé, kteří nemají na výběr. Neodcházejí z Ukrajiny proto, že
chtějí, ale proto, že musejí. Z toho důvodu je správné lidem, kteří jim poskytnou ubytování, v nějaké míře náklady kompenzovat.
O její výši rozhodne vláda. Pro nikoho to není výdělečný byznys, ale my musíme počítat s tím, že se válka protáhne. Putin se
zdá být ve své agresi velmi neústupný. Důležité je, aby Evropská unie přišla s nějakým rozumným mechanismem finanční
solidarity, protože jak Polsko, tak Česká republika a Slovensko nesou významné náklady. To je také téma, jež dávám na stůl při
jednání se svými kolegy.
Kdekoho v té souvislosti napadne, že se nám teď může jako bumerang vrátit tvrdošíjné odmítání migračních kvót za Babišovy
vlády…Kvóty nebude oživovat ani naše vláda. Přesouvání lidí na základě nějakého klíče nefunguje. My ale umíme vyčíslit
náklady na zvládání uprchlické vlny, které mají jednotlivé státy. Než někoho nutit, aby se přesouval z Prahy do Madridu, je
jednodušší vybudovat tady nějaké ubytovací kapacity. Samozřejmě i Česko se dostává na hranici toho, kolik lidí nyní může
důstojně ubytovat a zajistit jim nejzákladnější lidské potřeby, zdravotní péči a pak i nějakou adaptaci. A myslet se musí také na
to, že velké množství běženců je i v rámci Ukrajiny, kde pravděpodobně žijí v horších podmínkách, než jaké mají u nás nebo v
Polsku. Oni ale nechtějí z Ukrajiny odejít, je to jejich domov a jen čekají, až přestane být bombardován Charkov nebo
barbarsky ničen Mariupol, aby se tam mohli vrátit.

Zmínil jste Putinovu neústupnost. Chce tedy dovést válku do konce, nebo je spíš na obzoru její konec, jak naznačují někteří
analytici, kteří sledují mírová jednání?Ukrajina má právo na teritoriální integritu a suverenitu. To je nezpochybnitelné a za tím
musíme stát. Je na Ukrajincích, jaký mír si s Ruskem domluví. Když si ale pustíte ruskou státní televizi, jejich vrchní
propagandista, takový ruský Goebbels, tam vypráví, jak by mohli útočit na Pobaltí, Gruzii, Moldavsko. Válka na Ukrajině je
opravdu principiální záležitostí. Když Putina nezastavíme tam, možná bude pokračovat dál. A my jsme v jejich sféře vlivu, nikoli
reálné, ale mentální. Zaplať pánbůh, že jsme členy NATO a EU, protože to je pro nás jednoznačná bezpečnostní a politická
garance, že sem ruský vliv nedojde.
Možná se tím ale jen utěšujeme. Prezident Volodymyr Zelenskyj v každém vystoupení před zákonodárci různých světových
parlamentů na prvním místě žádá zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou. Podle něj to jediné Rusko zastaví.Jeho požadavku
rozumím, ale z hlediska NATO je to vstupenka do 3. světové války. Hlavní silou, která by bezletovou zónu byla schopna
vymáhat, jsou Spojené státy. Americké stíhačky by sestřelovaly ruské stíhačky nebo rakety. USA, ale i Rusko se nechtějí dostat

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 158 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


do vzájemného střetu, protože to by znamenalo úplně novou úroveň eskalace konfliktu. Věřím, že to si uvědomují i na Ukrajině,
a zároveň doufám, že státy NATO budou schopny jí poskytnout takové zbraňové systémy, které pomohou lépe zabezpečit
vzdušný prostor.
Zdá se mi, že nejste příliš optimistický ohledně rychlého ukončení války a toho, že by Putin přišel k rozumu. Co tedy bude dál,
čeká nás vleklý několikaletý konflikt?Nechci hodnotit rozum Vladimira Putina. Říkal jsem, že musíme počítat s tím, že konec
války nemusí přijít v řádu dnů či týdnů. Musíme se připravit, že to bude dlouhý konflikt a že poneseme jeho následky. A podle
toho musíme tvořit naši zahraniční politiku. Proto je podle mě namístě, abychom přestali dotovat putinovský režim, který vede
útočnou válku. Tím porušuje základní článek Charty OSN, vytvořené po 2. světové válce tak, aby mezinárodní řád uměl řešit
konflikty mezi státy civilizovanější formou. To Putin nyní naprosto flagrantním způsobem porušuje.

Jakou roli na diplomatické šachovnici hraje nyní Čína?Čína je aktér, pro něhož není výhodné z celé řady důvodů postavit se
ani na jednu stranu konfliktu. Vztahy mezi Evropou, USA a Čínou budou ovšem do velké míry zatíženy tím, že vůči našemu
civilizačnímu okruhu je Čína systémovým rivalem. Pokud je válka na Ukrajině hurikánem, tak touto optikou je Čína klimatickou
změnou. Problémy mezi námi ne-odeznívají, ale jsou překryty aktuálními událostmi.
Čína původně slovně vystupovala na Putinovu obranu, teď ale opatrně podporuje Ukrajinu. To je klasická čínská taktika?Oni
lavírují. V propagandistické rovině jednoznačně přebírají putinovský narativ. Na druhou stranu tam proběhla jednání národních
bezpečnostních poradců, víme, že se při cestě do Číny otočilo zpět letadlo s ruským ministrem zahraničí Lavrovem. Je zajímavé
pozorovat čínské reakce a je zjevné, že se nechtějí přiklonit ani na jednu stranu, protože ještě nevědí, kdo bude vítězem.
Strategickým cílem Číny je tedy být na straně toho, kdo bude vyhrávat?Tak to čtu já.
V zahraniční politice se ovšem ani dnes výlučně neřeší vztah k Rusku. Nezapomíná EU na Afriku, kde má Čína, ale také Rusko
své silné zájmy?Afrika není v pozadí. Vždyť i tam se promítá současná geopolitická si-tuace a Česká republika to cítí. Máme
vojenskou přítomnost v Mali, kde nový pučistický režim úzce spolupracuje s Moskvou a ruskými jednotkami, které tam operují
pod hlavičkou Vagnerovy skupiny. Zatímco v afrických státech jsou Vagnerovci najímáni na ochranu hlav států, na Ukrajině byli
najati, aby zabili jejího prezidenta. Evropská ambice stabilizovat oblast Sahelu je nabourávána právě tímto ruským vlivem. Je to
jedno z dalších míst, kde Evropa pociťuje následky Putinova agresivního chování. Jinak Afrika je kontinent, který velmi roste,
populačně i ekonomicky. Máme tam řadu rozvojových projektů a přirozeně ministerstvo zahraničí na těchto věcech dál pracuje.
I já plánuji nějaké cesty do Afriky, ale přiznejme si, že to je agenda, která se běžně nedostává na první stránky novin. Není k
tomu ani důvod, což neznamená, že nás to nezajímá.
To ráda slyším, byť někteří kolegové si možná myslí, že Česko by se mělo starat jen o euroatlantické vztahy. Proto se třeba
objevila kritika cesty předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové do Dubaje na Světovou výstavu EXPO.Ta ale byla
naprosto v pořádku. Paní předsedkyně tam jela jako vrcholná reprezentantka České republiky na náš národní den v rámci
EXPO. I já jsem ji prosil dopisem, aby tam letěla, protože to je významná událost a Česko tam mělo být zastoupeno na vysoké
úrovni.
Nejenom to. Jde také o navazování ekonomického partnerství, protože ruský trh bude nutné nahrazovat jinými, třeba v zemích,
kde je angažmá politiků důležité.Určitě. Projekty ekonomické diplomacie běží vůči Asii, Africe i oblastem Blízkého východu. Je
vždy důležité najít vhodnou příležitost a umět zájmy propojit. Na tom ministerstvo zahraničí aktivně pracuje.

Chystáte se do Moldavska, čímž se vracím na začátek rozhovoru a byvší ležérnosti Západu vůči Putinově rozpínavosti,
například do Podněstří. Teď Moldavané čelí obrovské uprchlické vlně a údajně jen čekají, kdy se jim za humny objeví ruské
tanky. Co udělá Evropa, aby jejich země nebyla další Putinovou obětí?Moldavsko je prioritní zemí pro naši humanitární pomoc.
Vyčlenili jsme pro ni poměrně značné prostředky. Chystám se tam se svým rakouským a slovenským kolegou příští pátek,
abychom jim vyjádřili solidaritu. Velká část evropských zemí, tedy nejen my, tomu přikládá značnou důležitost. Právě i z toho
důvodu, abychom dokázali udržet moldavské prozápadní směřování, protože oni mají velmi proevropskou vládu a prezidentku.
A ti také musejí umět svým občanům dokázat, že taková orientace má smysl. Proto je potřeba, abychom se o ně zajímali,
spolupracovali s nimi na infrastrukturních projektech, které je pomohou přivést blíže k Evropě, a potenciálně jsme nedovolili
Rusku, aby tam pokračovalo ve svých podvratných akcích.
A dali jim naději, stejně jako Ukrajině, na případný vstup do EU?Přesně tak.
Kdo je Jan LipavskýNarodil se 2. července 1985 v Praze.Vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě
sociálních  věd  UK  v Praze . Během studia absolvoval dvousemestrální pobyt na University of Kent ve Velké Británii.Pracoval
jako analytik a manažer projektů v oblasti informačních technologií v bankovnictví.Od roku 2015 je členem Pirátské strany, za
niž se v roce 2017 stal poslancem. V Poslanecké sněmovně zastával pozici místopředsedy zahraničního výboru a výboru pro
obranu. Loni mandát neobhájil, ale za Piráty byl navržen a 17. prosince 2021 prezidentem jmenován ministrem zahraničí ČR.

Ale holky říkaly, že punk je jinde. Zjišťovali jsme kde URL
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Dnes už je na ulici člověk potká jen zřídka. Přesto mají stále své kluby, nosí číra a sichrhajsky a staví se proti systému.
Zmapovali jsme, jak se v Česku proměnila punková subkultura.

V pražské hospodě U Vystřelenýho oka sedí pětapadesátiletý muž a dlaněmi objímá půllitr na omšelém stole. Stejně jako každý
čtvrtek odpoledne poté, co odvede svou malou dcerku na nedaleký kroužek skákání na trampolíně. Čeká tu, až ji bude moct za
dvě hodiny zase vyzvednout.

Na vrchu vyholené hlavy má ostrůvek zeleno-blond-hnědých vlasů stažených do gumičky a v uchu a na obočí několik
piercingů. Na džínách mu visí připevněné řetězy, na bomberu odznaky s logy punkových kapel. Mlčky se dívá před sebe.

Návštěvník hospody je Štěpán Málek. Zatímco jako výtvarník a pedagog na Art & Design Institutu se zaměřuje na minimalistické
geometrické umění, jeho životní styl je pravým opakem uspořádaných a rovných linií.

Ve čtrnácti letech se zhlédl v punku. „Sice už dnes nejedu v no future divokém módu, který mě fascinoval jako puberťáka, ale
taky dokážu svému boji dost naložit,“ vypráví.
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Když na začátku osmdesátých let s punkem začínal, zprvu podle něj o žádný protest nešlo. „Po tom všem, co nám komunisti
dělali, si to ale člověk začal rovnat v hlavě a přemýšlel, jak to vrátit systému, který ti dává po hubě, a jak to udělat tak, aby
člověk přežil. V té době se mi spousta kamarádů uchlastala, ufetovala nebo jim ruplo v bedně. Nevydrželi tlak doby,“ líčí.

Před revolucí bylo podle něj jasně dané, proti komu se vede boj. Podstata se ale od té doby prý příliš nezměnila. „Punk je pro
mě stále neochota za každou cenu a vždy přijímat pravidla hry, pokud nemám pocit, že ta pravidla jsou v pořádku,“ vysvětluje.

Dnes se však nepřítel podle jeho slov nedá lehce rozpoznat. „Vždy to ale bylo o tom, že někdo přechcával druhý, akorát dříve
se to dělalo direktivně. Dnes lidem nabídnou bonbony a cukrátka, na která je lapají,“ říká v potemnělém lokálu a napije se piva,
kterému mezitím spadla pěna.

„Lidé jsou dnes drceni jinými věcmi, princip ale zůstává stejný“, říká Štěpán Málek. Foto: Barbora Šturmová

Výslechy na StB

Když kolem roku 1978 v Praze spatřil první punkery, jejich zjev ho šokoval. Mísily se v něm pocity odporu, znechucení, ale i
fascinace. „Sporadicky se mi pak do rukou dostávaly různé materiály – články v časopisech nebo nahrávky. A když jsem jednou
v Budapešti viděl opravdový pankáče s barevnými číry, ušima plnýma náušnic a sicherek, už jsem byl jasnej,“ vzpomíná.

Punk v té době do Československa teprve prosakoval. Karel Habal, který je mnohými označován za tuzemského duchovního
otce této subkultury, tehdy chodil po burzách a sháněl první dostupné nahrávky zahraničních kapel. Čtrnáctiletý Milan Jonšta
založil první punkovou kapelu Hlavy 2000. Další teenageři si prohlíželi fotografie „punků“ (tehdejší výraz pro punkery objevující
se v dobovém tisku) v německém časopisu Bravo.

Československá punková subkultura však [lock]na tu zahraniční myšlenkově příliš nenavazovala. Punk se v Británii zrodil z
dělnické třídy – tamní punkeři protestovali proti konzervativní vládě. Přes železnou oponu se sem dostala pouze hudba a styl
oblékání.

Přečtěte si takéVynalezli jsme punk, ale pak ho pohltil systém, hořce vzpomíná slavná návrhářka Vivienne Westwoodová

„Konkrétní postoje z toho vizuálu vyplývaly. Už jen to, že nosili punkové oblečení, jim v totalitě uzavřelo různé cesty. Z hudby
cítili to naštvání a samozřejmě někdo anglicky uměl, takže si texty přeložil,“ přibližuje Jan Charvát z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , který se ve svých výzkumech zabýval mimo jiné subkulturami.

Do Československa se tedy dostala směs rozličných atributů, o podstatě punku však panovaly jen mlhavé představy. „O
skinheadech se tak nějak vědělo, že sympatizují s nacismem (do československého tisku se dostávaly informace výhradně o
neonacistické odnoži skinheadů, pozn. red.), ale o punku jeho vyznavači nevěděli, co vlastně je, takže to spíš vyplývalo z hudby
a vzhledu. Stavěli se proti konkrétním složkám komunistického státu – hlavně proti policii. A když nemáte rádi policii, nemáte
rádi systém,“ dodává Charvát.

Punk se proto stal nepřítelem režimu. V tisku se o jeho stoupencích psalo jako o kriminální mládeži, vyslýchala je StB a
koncerty rozháněla policie, přestože většina lidí se o punk na začátku zajímala jen kvůli hudbě a výrazné vizuální podobě.

O punkové subkultuře informoval časopis ÚV KSČ pro ideologii a politiku Tribuna například takto:

úryvek z článku Co vše se nemuselo stát ze 7. září 1983:

V průběhu loňského roku byly příslušníky Sboru veřejné bezpečnosti v Jindřichově Hradci získány poznatky o existenci skupiny
závadové mládeže, které vyvolává výtržnosti při tanečních zábavách, propaguje punkové hnutí a má s největší
pravděpodobností snahu rozšířit drogovou závislost (tzv. fetování) mezi mládež.

úryvek z článku Nová vlna se starým obsahem z 23. března 1983:

Není náhodou, že tzv. punk rock i „nová“ vlna rocku byly a jsou prostřednictvím západních rozhlasových stanic i jinými cestami
(např. pašováním gramofonových desek či magnetofonových kazet) šířeny i do naší republiky.

Záměr, který diverzní centrály sledují, je dvojí: jednak působit prostřednictvím tohoto hudebního braku přímo na naši mládež, a
za druhé pod hesly o „nové“ světové hudební vlně vyprovokovat i u nás vznik skupin, které by produkovaly tuto, všem
estetickým a morálním normám odporující hudbu.

Cíl, který je sledován, je více než zřejmý – prostřednictvím ohlušujícího rámusu, jednotvárných melodií a primitivních, často
vulgárních textů dávat i naší mládeži onu osvědčenou a vyzkoušenou hudební drogu, která by i u nás mladým lidem vštěpovala
životní filozofii „No Future“ a takové postoje, jednání a názory, které jsou socialismu cizí. Prostřednictvím této hudby má být i
naše mládež vedena k lhostejnosti, pasivitě, k odporu proti společnosti.

Zdroj: Národní digitální knihovna

Málkovi se líbily barevné účesy, náušnice a na tehdejší dobu exotické oblečení. „Já do toho nešel s tím, že budu rebel a že
budu všechno fuckovat. Já jen chtěl vypadat stejně jako ti, které jsem viděl v Praze, Budapešti a v časopisech,“ popisuje.

Jenže postupně přibývaly problémy, a tak začalo i rebelství. Málek s kamarády tajně pořádali koncerty jejich první kapely
Ježkovy zraky – například pod záminkou svatby nebo oslavy narozenin. Policisté je přesto někdy odhalili a koncert rozehnali.

Nejhůře podle něj dopadla jedna svatba v Bělči na Královéhradecku. „Chtěli z toho udělat obrovský proces proti punkovému
hnutí ve východních Čechách. Přitom jediný, kdo se choval jak dobytek, byli policajti, kteří nás tam seřezali na jednu hromadu.
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Vozili nás po cajtárnách a snažili se nám vnutit, že jsme chtěli zapálit hospodu a oběsit hospodského. Nebyla to pravda,“
vzpomíná Málek, kterého poté několikrát vyslýchala StB. Dopije poslední pivo, vytáhne startku a jde si před hospodu zakouřit.

V nových poměrech

Listopad 1989 byl zásadní i pro punkovou subkulturu. Část lidí skončila, protože ztratili motivaci. Mnoho jich ale pokračovalo
dál.

„Před revolucí se začali vymezovat proti komunismu, což ale nutně neznamenalo, že jsou pravice. Na druhou stranu, jedna ze
základních myšlenek punku – že jsme si všichni rovni – je levicová,“ upozorňuje Charvát. Po revoluci se československá
komunita stavěla i proti pravici a postupem času i vůči celé politice.

Dnes je punková subkultura úplně jiná, než jaká byla v počátcích i v devadesátých letech, kdy probíhaly boje se skinheady. Je
rozdrobená do více skupin, společnost si na ni také víceméně zvykla.

Podle Charváta dnes subkultury obecně nepředstavují odpor ani protest proti nějakému nepříteli. „V dnešní době znamenají
spíše distanc. Pro jejich členy to znamená bezpečný prostor, kde stárnete a kde platí stálá pravidla,“ poznamenává odborník.

Přečtěte si takéJe suis Michal David. Jak populární zpěvák a Češi došli k vzájemnému porozumění

„Nastala situace, kdy punk je jen jednou z mnoha subkultur, které tvoří celý kulturní rozměr společnosti,“ doplňuje Charvát.

Punk už ani tolik nebrojí proti mainstreamu. To dokládá i Málkův postoj ke Karlu Gottovi, který byl za totality coby klíčový
reprezentant hudebního hlavního proudu jeho nepřítel číslo jedna. „Teď bych lhal sám sobě, kdybych neuznal, že některé věci
jsou dobře udělané, i když by mě s tím nějaký mladý pankáč určitě poslal někam,“ míní Málek.

Postupem času si uvědomil, že mu spíše záleží na autenticitě a uvěřitelnosti. „Nezajímá mě, jestli je to těžká alternativa, nebo
mainstream – i v alternativní hudbě se najde spousta pofidérních kravin, které se tváří jako to, co nejsou,“ vysvětluje a odhodí
vajgl do dřevěného špalku.

Dříve zpíval v kapele NVÚ, dnes má novou formaci VVÚ. „Lidskou podstatou a přístupem je publikum pořád stejné. Mění se
doba, okolnosti a kosmetické úpravy, ale podstata věci se nemění,“ říká Málek, který se svou skupinou o víkendech vystupuje
v klubech po celé zemi.

„Já s lidmi“

„Když nebudu mít proti čemu bojovat, už pankáč nebudu,“ zamýšlí se osmnáctiletý Pudink před pardubickým punkovým klubem
Ponorka, kde vystoupí i VVÚ.

Punkerům se často příčí běžný životní koloběh: Být hodný ve škole, dostat se na střední, pak možná na vysokou, mít dobrou
práci, ženu a děti, postavit si dům a za několik desítek let jít do důchodu. „A pak jako co? Pak důchodničíš. A pak chcípneš, nic
jiného tě nečeká, takže no future,“ popisuje Pudink. Štve ho, že musí být součástí systému. V punku vidí svobodu, únik a
prostor pro to, aby mohl být sám sebou.

Studuje, takže společenské normy do určité míry plní. Rozhodl se však pro obor chov cizokrajných zvířat, který je pro něj
snesitelný. „U zvířat totiž poznáš, co po tobě chtějí. Jestli zabít, nebo ne. U lidí to nepoznáš,“ míní Pudink, zakymácí se a vrazí
do Kuby, dalšího muže s čírem.

Určit počty příslušníků tuzemské punkové subkultury je obtížné – i kvůli tomu, že není vždy úplně snadné rozlišit, kdo k ní patří.
„Člověk může vyznávat punkové hodnoty, aniž by věděl, že je pankáč,“ upozorňuje Štěpán Málek.

Podle hrubých odhadů se před sametovou revolucí k punku hlásily řádově stovky lidí. V současnosti mají české facebookové
skupiny s touto tematikou obvykle zhruba 1000–5000 příznivců.

„To si nech na securiťáky z Alberta,“ směje se čtyřiatřicetiletý pokladač střech. K subkultuře se dostal na začátku tisíciletí díky
bratrovi, který mu pouštěl punkovou muziku. Za ta léta zaznamenal velkou změnu.

„Dřív byl punk víc o tom ‚já proti systému‘. Ale jako doopravdy, se vším všudy – s obrovským bordelem, bitkama, nesnášením
se s ostatními,“ vypráví na parkovišti před klubem Kuba, kterému mu z obočí visí sichrhajska. „Dnes už tolik nepohoršujeme a
už to není ‚já proti lidem‘, ale spíš ‚já s lidmi‘,“ líčí.

Všichni punkeři postávající před Ponorkou chodí v punkovém oblečení nejen na koncerty. „Já ani jiný hadry nemám,“ směje se
Pudink. S ostatními se shoduje v tom, že svou vizáží už dnes příliš nepobuřují. Přesto se prý občas bitka kvůli jejich zevnějšku
strhne.

„Když už nebudu mít proti čemu bojovat, pankáč nebudu,“ říká osmnáctiletý Pudink (druhý zprava). Foto: Barbora Šturmová
„Před dvěma týdny jsem jen vlezl do hospody a nějaký chlap zakřičel, že si chtěl koupit novou štětku na hajzl a že očividně
přišla za ním. Tak jsem ho poslal někam. To se mu nelíbilo, proto jsme si dali přes hubu. A často se mi stává, že mě zmlátí
nácek,“ tvrdí Pudink.

„Dělalo mi i radost, když se za mnou lidé otáčeli. Často se stávalo, že mi řekli: ‚Fuj, co to je?‘ Dnes se za mnou třeba jen otočí a
kývnou nebo se usmějí. Teď mi dělá radost hlavně naše komunita plná úžasných a upřímných lidí,“ doplňuje Kuba a zamíří ke
vchodu do klubu, kde se už Málkova kapela chystá na vystoupení.

Jeden z důvodů, proč dnes členové subkultury nevyvolávají takové emoce jako v předchozích dekádách, je to, že už nejsou od
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společnosti odděleni tak velkým příkopem.

Sociální geografka Michaela Pixová ve studii o české punkové subkultuře z roku 2011 píše, že lze jasně odlišit „hudební punk“
a „názorový punk“. První z nich je podle ní apolitický a spjatý zejména s muzikou, druhý se pojí s větší angažovaností,
aktivismem a vyhraněnější, nekomerční hudbou.

„To se týká nejen punku, ale i radikální levice. Jedna z hlavních myšlenek, která v punkové subkultuře rezonuje, je antirasismus
a spousta pankáčů je pro ekologii a lidská práva. To jsou témata, která jsou ve společnosti akceptovaná,“ podotýká Charvát.

„Na rozdíl od zbytku společnosti je punk důslednější. Je radikální v pravém slova smyslu – od slova radix, tedy ke kořenům
jdoucí,“ vysvětluje expert. Zdá se, že toto je jeden z hlavních aspektů, který pojí minulost se současností – snaha chovat se
autenticky a v souladu se svými názory.

„Punk je založený na určité představě o tom, jak by měla společnost vypadat. Jenomže s tím pankáči nemohou nic udělat, tak
se podle té představy chovají alespoň oni,“ říká Charvát.

Punkeři vegani

V klubu Ponorka dohrála první kapela a u stánku s tričky či odznaky se ochomýtá pár lidí. „Pro mě je punk svoboda. Přišla jsem
zapomenout na zkouškové,“ říká Martina.

Málek bere do ruky mikrofon a začne zpívat do zrychlujících se bicích. Pod podiem se tančí pogo a vzduchem létá pivo. „Je fajn
zajít na akci, ale jen o tom to není. Punk je hlubší než jen to, že se člověk vyleje na akci. Pro mě je punk prostě svoboda,“
souhlasí s Martinou Pudink.

Svoboda je obvykle první slovo, které členové subkultury zmíní, když se jich člověk zeptá, co pro ně punk znamená. Chápou ji
ve smyslu ignorování všech vnějších tlaků. Proto většinou neuznávají policisty nebo zmíněnou ostrahu supermarketů, kteří jsou
pro ně symbolem vynucování pravidel nastavených systémem. Někteří kritizují konzum či celý kapitalismus. Pro řadu z nich je
tak ideálním světonázorem anarchismus.

Martina (vlevo) přišla na punkový koncert zapomenout na zkouškové. Foto: Barbora Šturmová
„Na ulici už sice téměř nepotkáte rasistického skinheada, zůstává ale v paměti, stejně jako policie, se kterou se také už téměř
nestřetávají. Znamená pro ně represi a je symbolem násilné části systému,“ popisuje Charvát.

Punková subkultura je dnes velmi rozmanitá – některé akce připomínají tu v Ponorce jen vzdáleně. Když Charvát s kolegy z
FSV  UK  zkoumali subkultury, rozdělili pankáče do tří skupin podle toho, které hudební akce navštěvují.

O legendárních kapelách, jako jsou SPS, E!E, Visací zámek nebo NVÚ (dnes VVÚ), Charvát hovoří jako o skanzenech českého
punku, které se stále nostalgicky vracejí do 80. a 90. let. „Hodně jim jde o autenticitu. Když tehdy začínali, nemohli být fake.
První setkání s policií by je vyřadilo,“ říká odborník.

Zatímco na koncertech těchto skupin se čepuje pivo a prodávají grilované klobásy, například na festivalu Fluff Fest alkohol ani
maso k dostání nejsou a kromě hudební produkce je v nabídce například přednáška o lidských právech. Fluff Fest totiž
navštěvuje převážně hardcorová odnož subkultury, která je spojená i se straight edge, jehož vyznavači odmítají alkohol, drogy
a živočišné produkty.

Punková láska. Foto: Barbora Šturmová
„Na tradičních festivalech nikdy nejsou stánky politických organizací, nechtějí s tím mít nic společného. Na Fluff Festu naopak
bývají a festival má také částečně anarchistický rozměr. Návštěvníci často pracují v neziskovkách a nedávají navenek jasně
najevo, že jsou pankáči. Spíše kladou důraz na autenticitu v životním stylu,“ vysvětluje Charvát.

Do třetí skupiny výzkumníci zařadili návštěvníky festivalu Mighty Sounds, což jsou často méně radikální členové subkultury ze
střední třídy.

Zatímco pro tradiční český punk platí, že se nikam nevyvíjí a zůstává v „magických“ 80. a 90. letech, zvuk, vizáž a pojetí jiných
odnoží se mění a prolíná. Existuje například queer punk, feministický punk, křesťanský punk nebo afro-punk – tyto směry se
ale prosazují především v cizině.

Začínají se také objevovat pro českou subkulturu relativně nová témata jako práva zvířat (zahraniční kapely, například anglická
Conflict, na ně upozorňují už od 80. let). Těm se věnuje například bubeník kapely Pipes and Pints Lukáš Vincour.

Navzdory odlišnostem punkery propojuje také něco, co Charvát nazývá kulturou soucitu. Na téměř každém festivalu jsou stánky
propagující neziskové nebo charitativní organizace. Na tradičnějších akcích to bude spíše sbírka na útulek pro psy, zatímco na
Fluff Festu se přispívá například na uprchlíky.

Přečtěte si také„Všichni se vyptávali, co jaká sloka Velvetů znamená.“ Šéfredaktor The Wire vzpomíná na cestu do
normalizační Prahy

Právě soucit je hlavním motivem punkové identity šestadvacetileté veganky Terezy. Svou nechuť k systému vyjadřuje i jinak
než vizáží. „Jsem pankáč a k tomu náleží také to, že jsem vegan-aktivista. Život patří tomu, kdo jej žije, takže i zvířatům,“
popisuje Tereza, které je blízký protest v podobě občanské neposlušnosti.

„Jde například o různé blokády s požadavky na vládu, společnosti nebo organizace – třeba blokáda jatek. Samozřejmě tyto
akce často končí na policejní stanici kvůli přestupkům,“ říká Tereza, která však vnímá to, že ve své punkové komunitě je
veganka jako jedna z mála. „Spousta pankáčů je ale veganství alespoň nakloněna a je mezi námi hodně vegetariánů,“
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poznamenává.

„Je to také o tom, jít proti systému – kvůli životu a svobodě. Někteří lidé dokonce chodí i do velkochovů zachraňovat zvířata,
odnáší je a dávají jim nový a lepší život. Myslím, že s tím souvisejí i lidská práva, protože jde o právo na život. Což vlády
neuplatňují už jen kvůli huntování planety. Takže jaké právo má člověk? Právo zemřít?“ podotýká Tereza.

Veganství je součástí punku i pro sedmnáctiletou Annu Královou. „My pankáči jsme různorodí, ale jedno náš pojí: je to boj za
ostatní. Jsme si všichni rovni a chceme, aby se všichni měli dobře,“ říká gymnazistka.

„Nechápu, proč společnost dělí lidi podle rasy, pohlaví nebo hendikepu a celkově podle řádu, který je uměle nastaven,“ míní
Anna. Punk pro ni vystihuje zejména heslo „žij a nech žít“.

Stručně:

Česká punková subkultura nadále zastává své tradiční hodnoty spojené s odporem proti systému a společenským normám,
oproti minulosti je však rozmanitější.
Objevují se témata jako ochrana zvířat či veganství.
Punkeři už společnost svou vizáží nepobuřují tolik jako dříve, někteří navíc volí civilnější zevnějšek.
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mluvčí 
Aktuální události sledujeme na čtyřiadvacítce i po osmnácté hodině rovnou pojďme do Polska protože prezident Joe Biden
navštívil v polském řečové americké vojáky kteří v zemi působí v rámci Severoatlantické aliance svou návštěvu zakončil
proslovem ve kterém výsadkovou divizi označil za nejlepší bojovou sílu na světě v těchto chvílích míří do Varšavy zítra tam
čeká klíčové jednání s prezidentem Andrzejem Dudou.

mluvčí 
Jsme se tak děkuji že zastupujete jedno procento Američanů nikdo vás tu být nemusí všichni jste se rozhodli být pro svou zemi
kdy všichni jste dobrovolníky vystoupili z té řady těch zbývajících 99 % Američanů včetně mě jsme vašimi velkými.

mluvčí 
Dlužníky.

mluvčí 
Ruští vyjednavači si stěžují na pomalý postup v rozhovorech o příměří na Ukrajině nedaří se jim dosáhnout stanovisek hlavních
politických otázkách obě strany se spojí pomocí videokonference i o víkendu podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra kule
by ale delegace nemají mandát rozhodnutí o klíčových problémech i proto je třeba usilovat o schůzku na nejvyšší úrovni.

Polsko Česko Slovinsko společně připravili seznam opatření, která by mohla pomoci ukončit válku na Ukrajině jsou mezi nimi
například tvrdší postihy vůči ruským bankám dalším podnikům, které úzce spolupracují s ruským režimem, dále navrhují zákaz
exportu. Všech evropských technologií, které mohou být využívány pro válečné účely. Na seznamu je celkem 10 kroků na jejich
přijetí by se musely shodnout členové Evropské unie.

Německo usiluje o zbavení se závislosti na energii z Ruska. Do podzimu by mohlo snížit na nulu dodávky ruského uhlí do konce
roku by pak země mohla být nezávislá na tamní ropě a do poloviny roku 2024 na ruském plynu. Oznámil to německý ministr
hospodářství a klimatu Robert Habeck. Země plánuje posílit svou energetickou bezpečnost, která je momentálně odkázaná
právě dodá dodávky energií z Ruska.

Slovenský parlament schválil usnesení, ve kterém odsuzuje deportace Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Učinil
tak v den, kdy si země připomíná vypravení prvního transportu. Přeživší příbuzné obětí zároveň zákonodárci požádali o
odpuštění za zločiny, které tehdejší státní moc na židovských spoluobčanech spáchala památku těch, kteří nepřežili, uctili
minutou ticha.

Ukrajinská armáda oznámila, že odrazila první útok na slávu teď od začátku ruské invaze ve městě severovýchodně, od které
váží zaměstnanci bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Obranné linie se ruským vojákům údajně nepodařilo prorazit ani u města
pro Vary na předměstí metropole. Na druhém břehu Dněpru ukrajinské jednotky pokračují v omezené proti ofenzívě.
Severozápadně od Kyjeva osvobodili několik měst vesnic.

mluvčí 
Věru věřím, že všichni vojáci, kteří sem přišli, budou vyděšeni a v panice tečou, protože kluky na naší straně.

mluvčí 
U druhého největšího města v zemi Charkova se postup ruských vojsk zastavil už před několika týdny. Pokračují ale v jeho
intenzivním ostřelování. 4 lidé zemřeli a další 3 utrpěli zranění po zásahu tamní kliniky. Objekt sloužil jako středisko pro
distribuci humanitární pomoci. Podle úřadu se v blízkosti nenacházeli vojenské cíle. Zhruba polovina obyvatel z Charkova
utekla. Zbývající se potýkají s nedostatkem potravin.
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mluvčí 
Nebo možná oproti hlasu Luboše založil lesa.

mluvčí 
Mezi těmi, kdo ve čtvrti zůstaly, je mnoho těch, kteří nemohou samy chodit, například staré ženy. Všichni tito lidé potřebují pleny
řeky a jídlo.

mluvčí 
Vývoj války na Ukrajině nebo posilování východního křídla NATO to jsou témata taky pro Michaela Romancova politického
geografa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vítám ve vysílání.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Opakovaně informujeme o výsledcích setkání představitelů Severoatlantické aliance. Odsouzení varování před chemickými
zbraněmi. Taky jsme viděli tedy dnes návštěvu prezidenta Bidena v Polsku, a právě s ohledem na ten polský přístup. Není to
málo to, co tedy je výsledkem summitu Severoatlantické aliance, potažmo Evropské unie?

mluvčí 
Severoatlantické alianci se hlasuje, tzn. ty státy momentálně 30 musejí dosáhnout konsenzu na čemkoliv, učil se chtějí pustit a
zjevně to, co navrhovali Poláci prostě pro těch zbylých, nevím kolik, ale možná, že až 29 ztrátu tento okamžik nebylo přijatelné,
znamenal Severoatlantické aliance můžeme jako očekávat skutečně jenom to, jakým způsobem ta aliance je založená, jakým
způsobem funguje, znovu říkám, konsenzu se tento okamžik na polských návrzích rozhodně Note nepodařilo v podstatě to
samé biče Evropské unii se hlasuje, ale v podstatě to samé platí pro Evropskou unii.

mluvčí 
Podaří se odradit prezidenta Putina třeba od toho zmiňovaného použití chemických zbraní nebo vůbec dalšího postupu na
západ vzhledem k tomu, že komentátoři opakovaně zmiňovali, že Putin rozumí pouze síle, tak mě zajímá, jestli ta síla je
dostatečná.

mluvčí 
Naprostou pravdou, že Putin rozumí pouze síly a myslím si, že se silou sety vlastně poprvé ve své kariéře plnohodnotným
způsobem setkává. Jednak samozřejmě je to tady ten obdivuhodný odpor Ukrajinců ozbrojených sil, jejich obyvatelstva a
leadership, který předvádí prezident Zelenský a pak je tady samozřejmě i zapotřebí vzít Foo u tu přímou podporu v podobě
dodávek vojenského materiálu, případně působení dobrovolníků z řady zemí světa, včetně většiny členských států Evropské
unie Severoatlantické aliance a samozřejmě ta politická jednota a odhodlanost na to a Evropské unie, to je něco, čím se Putin
ještě nesetkal. Věřme, že je to něco, co mu minimálně dělá starosti, byť samozřejmě to navenek nepřizná. Pokud jde o to, jestli
si Putin odhodlá nebo neodhodlá použít chemické zbraně, případně jsou i kulaci o možném použití taktické jaderné zbraně.
Samozřejmě nevím, já mu do hlavy nevidím, ale Putin minulost, jichž nenarazil na dostatečně silný odpor, tak neváhal ty
červené hranice překračovat nebo červené linie překračovat typicky v Sýrii. Doufejme, že skutečně Ukrajina je jiný případ.

mluvčí 
Ruský plyn pouze za rubly, to je také aktuální rozhodnutí ruského prezidenta, jak to ruská média komentují předkládají Rusům?

mluvčí 
Pokud toto rozhodnutí, tak ruská média, respektive Rusko už nejsou nezávislá média, čili spíš jsou to mediální kanály, které
Kreml používá, tak mají tendenci tenhleten krok vlastně ilustrovat ruské čtenáře jako další grandiózní Putinův úspěch mluvčí
ministerstva zahraničních věcí paní Zacharovová prohlásila, že se jedná vlastně o první krok na cestě k tomu, aby se rublů
stala skutečně světová měna. Nicméně jaksi ekonomická realita je něco úplně jiného než jaksi přání výroky ruských politických
elit. Já si myslím tento okamžik, že to ze strany Kremlu prostě bylo plácnutí do vody, které sice impozantním způsobem rozčeřil
hladinu, ale v reálu to žádný řek mít nebude.

mluvčí 
Jak určené jsou zatím ty sankce západu, protože právě představitelé západu mluví i o jejich síle, i když třeba není znatelná
hned teď, tak jaký Rusko, jak Rusko pociťuje?

mluvčí 
Tak je naprosto evidentní, že řada společností, které v Rusku působili tím na mysli společností západních, včetně společností
japonský Japonsko v roce 2014 po anexi Krymu k těm sankcím, které už tenkrát Evropané Američané jaksi vůči Rusku
nepřipojili, tak spousta těch společností z Ruska odešla ne všechny diváci jistě jistě zaznamenali například i problémy, které
vlastně provázely třeba aktivity francouzské společnosti Reno Rusku, ale to je něco, co teď začíná fungovat, protože řada těch
podniků v Rusku musela zastavit výrobu, například společnost AvtoVAZ, jeden z největších výrobců automobilu v Rusku musel
vlastně část svých zaměstnanců už poslat na dovolenou, protože není dostatečné množství vlastně komponentů, které se
dovážely ze zahraničí na to, aby mohli pokračovat ve výrobě automobilů. Bezprostředně samozřejmě ten největší jaksi dopad
měly ty oznámené sankce finanční, bankovní zmražování majetků ruských jaksi liga, případně ruského státu v zahraničí a
tyhlety další z sankce prostě budou nebo začnou být viditelné s odstupem několika týdnů, případně málo měsíců.

mluvčí 
Takže jsme ve vysílání říkali, že Rusko zveřejnilo ztráty na své straně, byť ta čísla jsou úplně jiná, než jaká zmiňuje Ukrajina, jak
se mění rétorika Ruska během toho měsíce, který jsme si před včera připomínali od začátku války?

mluvčí 
Tak.
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mluvčí 
Především v Rusku pořád ještě se výběr mají tomu, aby používali termín válka pořád ještě se drží té jaksi konstrukce, že se
jedná o speciální vojenskou operaci vlastně prvních 10 dní Rusko tvrdilo, že nemá vůbec žádné ztráty na vlastní strany, teda
pokud jde o ztráty na životech a pak se objevila, tuším, že právě desátý den ta první informace 500 mrtvých a zhruba
trojnásobek zraněných, tzn. oznámili ztráty 2000 mužů. Teď je to číslo je ještě o něco vyšší, ale to číslo je výrazně nižší, než co
uvádí ukrajinská Anna, respektive je výrazně nižší, než jaké jsou ty, řekněme, střízlivé odhady západních zpravodajských
služeb. Vzhledem k tomu, že ruský režim jaksi soustavně lže o celé řadě dalších jaksi údajů, typickým příkladem může být
pandemie covidu, která na Rusko dopadla jaksi naprosto drtivým způsobem vlastně ruský stát přiznal, řekněme, o něco méně
než třetinu toho podobného množství obětí, tak je téměř vyloučené se domnívat, že by ruské ztráty byly tak nízké, jak Kreml
oficiálně přiznává.

mluvčí 
Michael Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Moc děkujeme, hezký den.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání, hezký den.

mluvčí 
V Praze před malou chvílí začal koncert umělci pro Ukrajinu, který pořádá Národní galerie. Jde o další ze série akcí pod záštitou
humanitární organizace Adra a víc informací z Veletržního paláce v Holešovicích řekne Tereza Čechová. Terezo, jakými dalšími
způsoby vyjadřuje Národní galerie solidaritu Ukrajině?

mluvčí 
Třeba na svém Facebooku pravidelně zveřejňuje příspěvky, ve kterých představuje ukrajinské umělce, jejichž díla má ve svých
sbírkách. Zároveň se krátce po začátku.

mluvčí 
Ukrajinskou vlajku. Ten koncert začal před malou chviličkou vystoupí třeba houslista Pavel Šporcl. Orchestr Praga kamera ta
nebo taneční a akrobatické skupiny, jak můžete vidět právě teď. Zazněl by měla i ukrajinská hymna. Akci pořádá Národní
galerie Praha. Vstupné vybíráno formou dobrovolného finančního příspěvku. Lidé můžou přispět taky na transparentní účet
Adra.

mluvčí 
Peníze především na to, abychom zajistili nějaké materiální potravinovou pomoc, kterou posíláme teďka základ Zakarpatí,
zároveň také části prostředků posíláme v hotovosti přímo na místo do ní můžou nakoupit, ale i druhou část používáme České
republiky díky aktivitám, které děláme v České republice.

mluvčí 
Evropa musí podle amerického prezidenta snížit svou závislost na energetických dodávkách z Ruska. Joe Biden to řekl po
jednání s unijními představiteli v Bruselu. Washington podle něj sedmadvacítce dodá 15 miliard metrů krychlových
zkapalněného zemního plynu ještě do konce letošního roku. V následujících letech pak chce posílat přes Atlantik přibližně 50
miliard kubických metrů ročně.

mluvčí 
Loni řešil v naší zemi živí z vaší řeči Kološ Putin finalisté.

mluvčí 
Postavil ruské energetické zdroje možná kurz jímž chce.

mluvčí 
1 má Biden.

mluvčí 
Se s partnery.

Olympu Spojené státy.

mluvčí 
Nejrychleji v nějakém dali.

mluvčí 
Najevo, že američtí lidé nebudou dotovat Putinovo válečné úsilí.

mluvčí 
Neurčité já jsem musí stát na zisk zaznamenal, že hned export zvenčí.

mluvčí 
Se mluví o tom, že Spojené státy ne exportují energii úspěchů ovšem má učinili jsme být přesvědčivé prohlášení v tomto měsíci,
že budeme pracovat na tom, abychom ruský plyn nahradily.

mluvčí 
Váhou.

mluvčí 
Nyní se zpracovává plán si k tomuto zatímco účelem.
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mluvčí 
Jestli naši jsou známkou uloží on jde o jo vidím 2 si.

mluvčí 
2 směry za prvé, aby Evropa co nejrychleji se zbavila ruského.

mluvčí 
Plynu, jde o zlo.

mluvčí 
A za druhé.

mluvčí 
Štefan spoj aby.

mluvčí 
Přestala financovat válku a Spojené státy společně s partnery.

mluvčí 
Štěstí moc fajn si tím byly čili k míru shodli.

mluvčí 
Budou pracovat na dodávkách z 15 miliard.

mluvčí 
Kubíků s dětským činily Wine.

mluvčí 
Zemního plynu.

mluvčí 
Aby on vody.

mluvčí 
Tedy zkapalněného a jde o to, abychom nahradili co nejdříve ty ruské dodávky.

mluvčí 
By míru Velen dřív.

mluvčí 
A k tomu bude třeba se dostat na úroveň 90 miliard kubíků RG ze Spojených států, což by mělo být kolem roku 2030 dřív.

mluvčí 
Ale nejste čerstvých budou si.

mluvčí 
Nutné kroky, aby se postupně plyn pro.

mluvčí 
Válka novej omezoval do svých systémů na klan sleduje z dovozu členkou již.

mluvčí 
Není.

mluvčí 
Když kluci.

mluvčí 
Z rozporu se v cíli klimatické konference a v rozporu s cílovým cílovou úrovní mix.

mluvčí 
0 řídil i imisí spojeno dnes svolal byl ne ještě vaše.

mluvčí 
Budeme budovat infrastrukturu Profi zesílené a odolné dodávky.

mluvčí 
Značná občanů.

mluvčí 
Zároveň poskytuje.

mluvčí 
Vlády vezme svůj příležitosti ráno klidné řídnou MX salony dluhem.
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mluvčí 
Podpoří to směru směřování k čisté energetice, a to je ten druhý bod, který to jde Spojené státy a Evropská unie podniknout
gest konkrétní kroky, aby má plynu co nejméně Evropa závisela na Putinovi, aby na něm nakonec závisela.

mluvčí 
Libeň high spojené dá vše budeme čekám.

mluvčí 
Rozšiřovat přijímání nových chytrých technologií, od které.

mluvčí 
Živí se zoo falešnou vést 1 vede slušně jsem tak.

mluvčí 
Budou potřebovat investice, aby kde lze přešlo od fosilních paliv na nová nové možnosti, zejména z nás.

mluvčí 
Vodík jsme neřešili.

mluvčí 
Tím se zvýší energetická a ekonomická bezpečnost spoust.

mluvčí 
Dokumenty včetně.

mluvčí 
Vlád tyto změny.

mluvčí 
Já oblíkal a tento protože pokrok Kraus.

mluvčí 
Bude podporován i Bílým domem i evropskými státy a Evropskou komisí.

mluvčí 
A je to ze vím vaši GS Uherka že ruský plyn laici.

mluvčí 
Má svůj význam pro Evropu.

mluvčí 
On půjde snad mužstvo ještě.

mluvčí 
3 ale bude třeba celou tuto záležitost postavit na daleko strategičtější základ.

mluvčí 
Fakt, jestli si kyselý nějaký moment mají žalovat, že soukromí, kde.

mluvčí 
A bezpečnost jsou důležité si věci v našem programu pro naše občany.

mluvčí 
Hic fáze širšího svému.

mluvčí 
Bude třeba zvýšit ochranu soukromých bránu a pomoci podnikům a společnost fenky malým velký, aby se vymanili z oné
závislost.

mluvčí 
Jídlům část jinak jisté jestli jí.

mluvčí 
Spojené státy.

mluvčí 
Levnou Faust a klan.

mluvčí 
Evropská unie hledají nalézají cesty k nové ekonomice.

mluvčí 
Svému.
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mluvčí 
A tento.

mluvčí 
Našel vezmeme právě si.

mluvčí 
Rámec počítače má zároveň napomoci ochraně lidského soukromí ve smyslu.

mluvčí 
Ještě dat k oslavě.

mluvčí 
A datových toků.

mluvčí 
Můj člun dál.

mluvčí 
Bude na to vynaloženo 7,1 bilionu.

mluvčí 
Dolarů New Bern Praha já.

mluvčí 
Ještě jednou děkuji paní předsedkyně za 8 naše osobní přátelství a za.

mluvčí 
Vaše nalézt.

mluvčí 
Vůdcovství a partnerství.

mluvčí 
Na souboje to.

mluvčí 
Mělo by to všechno vést k víře pro nás všechny.

Děkuji pane prezidente, my jim je Joe svojí vaše přítomnost v Bruselu na summitu NATO v tomto týdnu Council a také víc v září
řeč evropské radě vyměněn vysílá důležité poselství do světa a jde atlantické spojenectví stojí Standa pevněji a sjednoceni,
než kdy předtím proti brutální válce Ruska pro Putina bude strategické selhání nezdary zasáhl šance kanceláře zbít následné
slabší vlny sankcí proti Rusku jsou i velmi účinné a zinek hluboko zasahují ruský systém. Omezují Putinovi zdroje na vedení
války Šůs naše sankce také ukazují, že když jednáme společně jsme silnější a skutečně můžeme s něčím pohnout jen způsob
popovější, budeme posilovat spolupráci v mnoha strategických směrech, humanitárním i bezpečnostním směru za energetice.
Svět z legend stál by mohl říct v boji o útoku proti boji proti útokům na demokracii a toho zahrnuje i spolupráci vás spojence
Spojenými státy v ochraně dat a fajn světla soukromí, Absolut transatlantická jednota, ale jestli podporuje základní hodnoty, v
něž věří naši občané, nejprve se zaměří na cípu Havla uprchlíky asi 3,5 milionu.

mluvčí 
Svých lidí.

mluvčí 
Opustilo Ukrajinu a polovina z nich je dětí ty ta čísla stoupají.

mluvčí 
Vážíme si.

mluvčí 
Mobilizujeme masivní zdroje, abychom podpořili tyto přemístěn ne osoby v důsledku konfliktu, ať už na Ukrajině nebo v dalších
zemích unie právě nelíbil oznámilo, že.

mluvčí 
On displej má smlouvu.

mluvčí 
A Evropa vyděluje další 3 0,4 miliardy EUR. Na tyto cíle a další podpora bude následovat pro ukrajinské občany.

mluvčí 
A Great food dílo i musím také sdělit spor s americkým občanům, jak je Evropa vděčná za jejich neochvějnou podporu Endu, co
se týče zajištění, není energetické nezávislosti a vymanění se ze závislosti na ruských fosilních palivech.

mluvčí 
Hanou největší lze toho dosáhnout prostě bylo i ve pouze především investicí do nových zdrojů, ale také dodatečnými
dodávkami plynu, proto chceme jako Evropané diverzifikovat náš naši cestu od Ruska od disent diverzifikovat se od něho, a to
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za pomoci také Spojených států a my jsme proto angažovanost USA Apple lízt k tomu, aby nejméně patnácté dělal miliard
kubíků byla za za mým jištěno v tomto roce Race.

mluvčí 
V LN dřív plánují John Lee visí on vaše.

mluvčí 
Nahradil Enge který do dosud dostáváme z Ruska co.

mluvčí 
Dělaj a know at lízt finští.

mluvčí 
Dále se mluví o tom, že dalších nejméně 50 miliard do 50 miliard kubíků.

mluvčí 
BBC mp žije.

mluvčí 
Mělo být dodáváno jako zkapalněný plyn ze Spojených států do roku 2030 ale tím by mělo postupně být nahrazován plyn, který
dnes proudí z Ruska.

mluvčí 
Fence and fun.

mluvčí 
Budeme diverzifikovat, abychom se postupně té závislosti zbavovali.

mluvčí 
May not Just for.

mluvčí 
Potřebujeme tyto dodávky ne jenom na budoucí zimu, ale i pro ty následující roky, které přijdou.

mluvčí 
Obchvat naše nejistí.

mluvčí 
Naše partnerství je zaměřena na to, abychom přestáli tuto válku, abychom se vymanili ze závislosti na Rusku, ale zaměřuje se
také na zelenější budoucnost, ale člověk a klimatickou neutralitu.

mluvčí 
Enter hodně růst i dobrá.

mluvčí 
Zpráva je strach, že infrastruktura, kterou užíváme pro plyn dnes, může být využita pro čistý vodík.

mluvčí 
V budoucnu snad je.

mluvčí 
Takže no to je investice, které nyní a uděláme budou také investicemi do dekarbonizace našeho hospodářství, a to by mělo
posílit cena je naše demokracie jsem.

mluvčí 
Členka není zima směsí je.

mluvčí 
Budou podniknuty akce pro zvýšení platnosti demokracie vlády práva.

mluvčí 
Dát přijal.

mluvčí 
A budeme se také zaměřovat na to, abychom své demokracie přizpůsobovali měnícímu se světu. To platí zejména pokud jde o
digitalizaci.

mluvčí 
Day člen cly visí vazby kam.

mluvčí 
S kde je tak důležitá otázka lidského soukromí a ochrany dat.

mluvčí 
A není Flames dohodli jsme se.
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mluvčí 
Na novém rámci transatlantických datových.

mluvčí 
Toků. Nutnost být jinde dílů and IS.

mluvčí 
Jde tedy o kraj si toky mezi 1000 na.

Evropskou unií Spojenými státy tak, aby zároveň byla ochráněna a lidská byl ochráněn lidský nárok na.

mluvčí 
Soukromí a jíst i zimu chceme dosáhnout na páteční budoucího účtovali and.

mluvčí 
Praktického kraj s strategického řešení místo prezident, pane prezidente, milý Joe.

mluvčí 
Hodiny čaj soudci jinak řeklo.

mluvčí 
Se pokouší vrátit hodiny do jiné éry éry brutálního užívání síly silové politiky a vnitřních represí.

mluvčí 
Konfident kývnout.

mluvčí 
Jsem přesvědčena, že neuspěje.

mluvčí 
Mít furt AP svou.

mluvčí 
Pracujeme na tom, abychom vytvořili míst.

mluvčí 
Leží v učebně mírovou vývoj sexy.

mluvčí 
A vzkvétající budoucnost a já vím, že uspějeme děkuji.

mluvčí 
Rusko částečně získalo pozemní.

mluvčí 
Přístup na Krym přes Donbas oznámila odpoledne Ukrajina naproti domky se doteď získat nepodařilo. To říkají nejnovější
zprávy o vývoj ruské agrese na Ukrajině jak velký ruský zisk to je a co mají Ukrajinci od Rusů čekat dál a pomáhá západ
Ukrajině tím co opravdu nejvíc potřebuje hostem interview ČT24 bezpečnostní analytik fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Michal Smetana pane Smetano dobrý večer i dveře dorazil do našeho cíle.

Tak válčí se měsíc měsíc co řekněme, 2 dny 12 dne dá se po této době říct, kdo je.

mluvčí 
Blíž k úspěchu k úspěchu pochopitelně.

mluvčí 
Z toho jeho úhlu pohledu.

mluvčí 
Teprve velká otázka, jak ten úspěch definovalo to, co vidíme nyní aktuálně je, že vlastněna a velké části části fronty vlastně
ruská armáda dosáhla něco moc, co můžeme označit jako kulminační bod, kdy lůžkovou v podstatě není schopna nějaké
smysluplné ofenzívy přechází do defenzívy. Rozhodně to platí na severu tedy kolem Kyjeva, kde vzal kde zaujímat defenzívní
pozice. Velké časy platí určitě i o i na jihu a vlastně vlastně té frontě kolem Mikulova, kde se to město povahou neúspěšně
pokouší dobýt, méně pak platí v té oblasti Donbasu, o tom se určitě ještě bude bavit, kde tam ten konflikt ale má nějakou
dynamiku. Každopádně, pokud se bavíme teda nějaké kulminace té kampaně v těch v těch oblastech se mluvilo, tak tam to v
podstatě znamená, že ruská armáda tam bude přecházet spíše do defenzívy a případně musí musí přejít na to, že musí
doplňovat vlastně stavy stavy vojáků, aby pak mohla obnovit ofenzívou vlastně s čerstvými silami.

mluvčí 
A z toho tedy vyplývá to, co říkáte to, co dnes Rusko řeklo, a sice, že první fáze vojenské operace na Ukrajině byla větší části
dokončena, teď se Rusko zaměří na úplné osvobození Donbasu, tak co tedy měl být první fází té operace?

mluvčí 
To je a přesně tak, vlastně něco, o čem jsme se bavili těch posledních několik dní, že v to chvíli vře už jasné, že vlastně Rusku
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z nějakého poldů strach říct, že Rusko vlastně prohrálo v tom smyslu, že rozhodně nebylo schopné dosáhnout těch prvotních
stanovených cílů, co mělo na začátku invaze, to už to, že zásadě jisté a řadě dalších dalších oblastech rovněž selhalo například
doteď nepodařilo nějakým způsobem zásadně postoupit postoupit ona je víc než tak bylo, než tomu bylo před nějakými jako
dvěma dvěma týdny, tzn. že jsme jako situaci, kdy pravděpodobně dochází k tomu, o čem jsme se bavili, tzn. vlastně
přehodnocení těch cílů, kdy nějakým způsobem se po se teď bude Rusku pravidelně ruce na to, aby vojensky dobylo celou tu
oblast Donbasu nebo větší část nebo zásadní část toho můžeme i o to samozřejmě uvidí se, jakým způsobem to bude probíhat
v tu chvíli v tu chvíli vlastně přichází přehodnocení toho cíle, kdyby se v tom, kdyby si mohl podařit například o příštích týdnech
dobýt mariupol, tím se vlastně uvolnit ruce na postup na sever, kdyby se mohli setkat s dalšími jednotkami, o tady.

mluvčí 
Vidíme. Tady vidíme na téma i tak z toho se dá vyčíst, co bude dál.

mluvčí 
A s to se nedá úplně jako jako bicí jako takhle, dá se rozhodla baroko.

mluvčí 
Varianta podle mapy si můžeme určitě v té mapě. Toto jsou ty úspěchy třeba ten podzim, nikoliv do dnes Rusko oznámilo, že
pozemní pozemní koridor částečně mezi Krymem a vlastně tedy ruskou federací a zbit zbytkem nebo té části toho území
odštěpeneckých republik získalo.

Postoj Rakouska v rusko- ukrajinské válce
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21:31 Horizont , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A s námi je teď Zuzana Lizcová, analytička Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zuzano,
vítej.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Proč nenechá Rakousko promluvit ukrajinského prezidenta Zelenského ve svém parlamentu? Obává se opravdu o svoji
neutralitu, anebo spíše o to, že by mohl říct něco opravdu kritického?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Řekla bych, že obojí. Rakousko se snaží být neutrální, co se týče vojenské stránky toho konfliktu na Ukrajině na rozdíl od nich
zemí, třeba nedodávat do místa konfliktu zbraně a snaží se tedy zdůrazňovat, že je jednoznačně proti porušování
mezinárodního práva, ale zároveň ta neutralita je podstatnou součástí té moderní rakouské identity. A zajímavá byla i ta debata
kolem toho vlastně, jak by tedy, jestli by měl vystoupit ukrajinský prezident v rakouském parlamentu, protože je jasné, kdo to
nechce a nechce to pravicově populistická /nesrozumitelné/, ale ukázalo se, že trochu lavírují ostatní političtí aktéři.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ono také ta provázanost Rakouska s Ruskem je překvapivě velká, podobně jako německý exkancléř Schröder nalezli mnozí
rakouští špičkoví politici, včetně kancléřů bývalých kancléřů novou kariéru v ruských firmách. Jaké to má doma ohlasy?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Tak v této souvislosti se hovoří především o dvou bývalých rakouských kancelářích. O jednom sociálním demokratovi
Christianu Kernovi a o lidovci Wolfgangu Schüslovi. U obou dvou vlastně ta invaze na Ukrajinu vyvolala jiné reakce. Christian
Kern okamžitě zareagoval v tom smyslu, že musí opustit své místo ve vedení ruských drah, protože se podílejí na válečné
logistice. Wolfgang Schüsl ještě váhal a vlastně oznámil, že tedy z vedení ruské společnosti Lukoil ustoupí až tedy, odstoupil až
tedy po určitém váhání, takže oznámil to až začátkem března. Další ještě političkou vrcholnou bývalou je Karen Kneislová, která
bývala rakouskou ministryní zahraničí a proslula tím, že hostem nají svatby v roce 2018 byl Vladimir Putin.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Se kterým i tančila.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Přesně tak ano. Ty obrázky skutečně obletěly svět tehdy a ta tedy na své pozici vlastně zatím zůstává /nesrozumitelné/.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Co vztah k ruským oligarchům? Jak závažné je podezření, že Rakousko dělalo za kancléře Kurze některým advokáta? Řeč je
zvlášť o panu Děripaskovi, který má své zájmy a podíly v rakouských firmách.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Dá se říci, že Rakousko dlouhodobě patřilo mezi země, které byly k Rusku a k Putinovu režimu vstřícné, ve srovnání s ostatními
evropskými zeměmi. Rakousko je velmi oblíbenou destinací pro ruské oligarchy pro jejich investice, ale je velmi oblíbenou
turistickou destinací. Ruští oligarchové vlastní v Rakousku celou řadu nemovitostí a mají podíl ve význačných firmách, takže ta
provázanost je tam velká historicky, a to co vzbudilo třeba pozornost poslední době byla okolnost, že se ukázalo, že bývalý
rakouský kancléř Kurz, který musel odstoupit na podzim kvůli zveřejnění své problematické digitální komunikace, se snažil
aktivně lobbovat například ve Spojených státech za ruského oligarchu Olega Děripasku, který se ocitl na sankčním seznamu
Spojených států.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
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Rakousko ovšem hledí i za hranice. Na tomto summitu měl kancléř Nehammer varovat před situací na západním Balkáně a
tamním ruským vlivem. Jak to Evropská unie tedy bere? Podceňuje tyto ruské aktivity a ruské vlivy mezi kandidátskými zeměmi
na západní Balkán?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Tak o tomto tématu se diskutuje delší dobu. Pro Rakousko je samozřejmě ta oblast západního Balkánu velmi důležitou oblastí z
toho důvodu, že geograficky je kulturně velmi blízká, takže Rakousko se snaží působit vlastně na ostatní státy Evropské unie v
tom smyslu, že je potřeba tento region stabilizovat, že je potřeba mu nabídnout jasnou evropskou perspektivu a kancléř
/nesrozumitelné/ tentokrát varoval, že se vlastně Putin snaží destabilizovat situaci na západním Balkáně, tak aby vlastně konflikt
současný, který probíhá na Ukrajině, rozšířil i do dalších oblastí, a proto tedy Rakušané zdůrazňují, že je potřeba, aby zde
Brusel dělal víc.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vraťme se ještě k té rakouské neutralitě. Ono se mluvilo o možnosti toho rakouského modelu pro Ukrajinu, ovšem ten rakouský
model neutrality vznikl za zcela jiných okolností. Je myslitelné, že by mohl být pro Ukrajinu vhodný?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Ten rakouský model neutrality vznikl v roce 1955, když vznikalo vlastně poválečné Rakousko. Je součástí tedy, jak říkáte
rakouské moderní identity. A dá se říci, že je jednak vhodný, tedy pro zemi velikosti Rakouska a jednak pro zemi, která má
geografické postavení Rakouska tzn. že vlastně se vedou velké diskuze a velmi se pochybuje o tom, jestli by skutečně
neutralita tohoto druhu poskytla dostatečné bezpečnostní záruky Ukrajině, zemi, která tady se skutečně nachází na tom zlomu
mezi Západem a východem.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ano, Kyjev není z takového návrhu vůbec nadšený. Některé neutrální státy teď tváří v tvář ruské agresi uvažují o vstupu do
NATO. Co Rakousko? Zaznívají tam také tyto hlasy?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
O rakouské neutralitě se samozřejmě diskutuje, kde má své limity, jakým způsobem je utvářena v současné době, protože
Rakousko je samozřejmě součástí Evropské unie, která samotná provozuje svoji zahraniční a bezpečnostní politiku, takže nedá
se říci, že by ta rakouská neutralita byla stoprocentní, ale ty diskuze se vedou spíše v rakouských médiích. Mnohem méně v
rakouské politice a pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, jasně z nich vyplývá, že naprostá většina Rakušanů je
pro zachování neutrality proti vstupu do NATO a že tato tendence se současným konfliktem na Ukrajině spíše jen posílala.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Zuzana Lizcová. Děkujeme, že jsi byla s námi v Horizontu. Příjemný večer.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií 
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Měsíc bojů na Ukrajině
TV , Datum: 25.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.03.2022 23:48 , Sledovanost pořadu: 63 839 , Pořad:
18:25 Interview ČT24 , AVE: 1 715 098,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,71
Daniel TAKÁČ, moderátor 
Rusko částečně získalo pozemní přístup na Krym přes Donbas. Oznámila odpoledne Ukrajina. Naproti tomu Kyjev se do teď
získat nepodařilo. To říkají nejnovější zprávy o vývoj ruské agrese na Ukrajině. Jak velký ruský zisk to je a co mají Ukrajinci od
Rusů čekat dál? A pomáhá západ Ukrajině tím, co opravdu nejvíc potřebuje? Hostem Interview ČT24 je bezpečnostní analytik
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. Pane Smetano, dobrý večer.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Děkuji, že jste dorazil do našeho vysílání. Tak válčí se měsíc, měsíc a řekněme 2 dny, 1-2 dny. Dá se po této době říct, kdo je
blíž k úspěchu? K úspěchu pochopitelně z toho jeho úhlu pohledu.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To je velká otázka, jak ten úspěch definovat vlastně. To, co vidíme nyní aktuálně je, že vlastně na velké části, části fronty
vlastně ruská armáda dosáhla něco, co můžeme označit jako kulminační bod, kdy už v podstatě není schopná nějaké
smysluplné ofenzívy a přechází do defenzívy. Rozhodně to platí na severu, tedy kolem Kyjeva, kde, kde zaujímá ty defenzívní
pozice. Z velké části to platí určitě i, i na jihu. A vlastně, vlastně na té frontě u Mykolajiva, kde se to město neúspěšně pokouší
dobýt. Méně to pak platí v té oblasti Donbasu, o tom se určitě ještě budeme bavit, kde tam ten konflikt stále má nějakou
dynamiku. Každopádně pokud se bavíme teda o nějaké dekulminaci té kampaně v těch, v těch oblastech, o kterých se mluvilo,
tak tam to v podstatě znamená, že ruská armáda tam bude přecházet spíše do defenzívy. Případně musí, musí přejít na to, že
musí doplňovat vlastně stavy, stavy vojáků, aby pak mohla obnovit tu ofenzívu vlastně s čerstvými silami.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A z toho tedy vyplývá to, co teď říkáte, to co dnes Rusko řeklo a sice, že první fáze vojenské operace na Ukrajině byla z větší
části dokončena, teď se Rusko zaměří na úplné osvobození Donbasu. Tak co tedy mělo být tou první fází té operace?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To je přesně tak, to je vlastně to, o čem jsme se bavili těch posledních několik dní. Že v tu chvíli, protože už je jasné, že vlastně
Rusku z nějakého pohledu se dá říct, že Rusko vlastně prohrálo. V tom smyslu, že rozhodně nebylo schopné dosáhnout těch
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prvotních stanovených cílů, co mělo na začátku invaze. To už, to už je v zásadě jisté. A v řadě dalších, dalších oblastech
rovněž selhalo. Například se do teď nepodařilo nějakým způsobem zásadně postoupit, postoupit na Kyjev víc, než tak bylo, než
tomu bylo před nějakými jako dvěma, dvěma týdny. To znamená, že jsme jako v situaci, kdy pravděpodobně dochází k tomu, o
čem jsme se bavili. To znamená vlastně přehodnocení těch cílů, kdy nějakým způsobem se, se teď bude Rusko
pravděpodobně soustředit na to, aby vojensky dobylo celou tu oblast Donbasu nebo její větší část nebo zásadní část. O tom
se můžeme, to samozřejmě uvidí se, jakým způsobem to bude probíhat. A v tu chvíli, v tu chvíli vlastně přichází přehodnocení
toho cíle, kdyby se jim to, kdyby se jim mohlo podařit například v příštích týdnech dobýt Mariupol. Tím si vlastně uvolnit ruce na
postup na sever, kdyby se mohli setkat s dalšími jednotkami.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tady vidíme, tady to vidíme na té mapě, tak z toho se dá vyčíst, co bude dál?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Z toho se to nedá úplně jako, jako vyčíst jako takhle /souzvuk zvuků/.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Víte co, pojďme k té mapě, jestli můžeme.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Určitě.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
K té mapě. Toto jsou ty úspěchy, třeba ten podzemní koridor. To do dnes Rusko oznámilo, že pozemní, pozemní koridor
částečně mezi Krymem a vlastně tedy Ruskou federací a zbytkem nebo té části toho území odštěpeneckých republik získalo.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To je samozřejmě důležité, protože musíte řešit i ty problémy s logistikou a zásobováním. Což je jedna z klíčových věcí, to se v
rámci válek obecně a v této se ukazuje jako samozřejmě také jedna z klíčových věcí. Ale jakoby co v tuto chvíli nejvíc hrozí
Ukrajině, zde pokud se bavíme o Mykolajivu a Cherson, pokud se bavíme o severu, o Kyjevu. Tak v tuto chvíli tam v podstatě
spíše Ukrajina přechází do takových menších jako protiofenzív. Kde jí hrozí jakoby v zásadě to největší nebezpečí v tuto chvíli,
nebo co se, co se, co se jako domníváme je to, že by se podařilo dobýt Mariupol. Tím uvolnit některé síly, postupovat na sever
a vlastně podříznout, odříznout ukrajinské síly, které jsou v této oblasti a vlastně pokračovat, z obou stran je, je obklopit.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tady se také mluví o jakési kapse, že by se mohla vytvořit. To by byl problém pro Ukrajinu.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Přesně tak, to je ta oblast, tady vlastně říkáme, že /nesrozumitelné/ do teďka jsou vlastně ukrajinské jednotky, které jsou ty,
jsou to dobré ukrajinské jednotky ze zkušenosti z bojů, které tam působí vlastně od začátku toho konfliktu. A pokud by se
podařilo odříznout od zbytku, zbytku té země, může to být prostě pro Rusko poměrně jako silná strategická jako výhoda.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Výhoda pro co? Co by bylo pak tedy?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
No, mohlo by se mu podařit tím, že je odřízne a samozřejmě odřízne od, od zásobovacích, zásobovacích linií a vlastně tím
pádem si uvolní opět ruce, ruce na to, aby mohlo jinde, jinde postupovat a v podstatě se bude soustředit na to, aby zde v téhle
té oblasti Donbas, ať už to v těch hranicích v jakýkoliv, o tom, o tom se ještě můžeme bavit, by se jim podařilo vlastně obsadit
jako, jako území, které bude nějakým způsobem kontrolovat a poté může vlastně vyjednávat z Ukrajinou z té pozice síly, kdy už
vyhlásí, že toto byl ten skutečný cíl invaze. Toto území kontroluje. V tu chvíli se jí vlastně podařilo, podařilo jako dosáhnout
zásadních cílů svému obyvatelstvu, ale tam to prodá jako zásadní vítězství a s Ukrajinou bude jednat z této pozice.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tohle je zásadní pro Rusko proč ten pozemní koridor? Proto je tady takto zvýrazněn, a proto to dnes Rusko, respektive
Ukrajina potvrdila, že se to Rusku po, částečně povedlo.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Je to klíčové v tom, že se, klíčové, je to jedna z důležitých součástí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
To spojení je i tady dole, pokud se nemýlím, to je Kerčský průliv, pokud se nemýlím a tam je most.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Určitě a nabízí se jakoby efektivní, efektivní možnost, zásobování těch jednotek, které jsou v této oblasti, oblasti vlastně z
Ruska. Kdy například jako velký problém severu je v tom, že například Rusko nemůže využívat železnici, což je jakoby jeden ze
způsobů, ze způsobů zásobování. To znamená, musí dopravovat pomocí aut vlastně od hranic, od hranic, od hranic. Ať už se
bavíme o palivu, jídlo, materiál a tak dále. A v této jižní části už bylo částečně schopno vlastně pracovat na, na železnicích,
pokud se to podaří propojit, tak vlastně ta efektivita toho zásobování a vlastně řešení těch logistických problémů, které tam
mám, může být o něco efektivnější.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tady jsou nějaké významné zásoby Ruska, že odsud je potřeba ten pohyb nahoru? Vojenské, materiální, potravinové nebo
nějaké?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
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O to ani tolik nejde, že by bylo potřeba odsud. Vám jde v podstatě o to propojení ze strany jako z ruského území sem, protože
zde máte, zde dále probíhají boje. Tady v tuto chvíli nemá, nemáte nakreslený Mykolajiv, ale tam vlastně jako do teďka
probíhá, probíhají boje, kdy se zdá, že vlastně jeden z těch původních cílů, nevím jestli úplně původních, ale dejme tomu z těch
posledních týdnů, bylo dostat se až k Oděse a vlastně dobýt to jako další město. V tuto chvíli podle toho, jak tam ta kampaň
vypadá, se zdá, že to spíše nebude už realistické a nějaká.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dobýt Oděsu?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Dobýt Oděsu a nějaká ta varianta toho, o čem se mluvilo jako o nějaký obojživelný výsledek, se pravděpodobně spíše
nepodaří, protože tam ten plán pokud byl, tak bylo se zároveň propojit s těmi, s těmi vojsky, které jdou od Mykolajiva, které
přešly přes Cherson a to už se /souzvuk zvuků/.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
/souzvuk zvuků/ a vlastně další obklíčení Ukrajiny.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To už, to už je jako další, další otázka. Myslím si, že v tuto chvíli už to, tady už ty ambice nejsou a nebudou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
No, já vám děkuju. Pojďme se posadit, ať vás tady necháme stát cele Interview ČT24. Tak co limituje, jestli se naplní to, o čem
jsme se teď bavili? Co se musí Rusku podařit, aby tam vzniklo to obklíčení, které jste říkal? A co naopak musí Ukrajinci udělat,
aby se to nepodařilo?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To je samozřejmě velká otázka, tak ruskou, Rusku by se mohlo podařit vlastně posilovat, posilovat, posilovat ty svoje jednotky,
které má v této oblasti.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A z čeho?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Dnes například oznámilo, oznámilo plán vlastně posílit částečně několika praporovými taktickými skupinami, kterého mohou
přijít do této oblasti a nějak zde působit. V poslední den naopak například ještě vidíme zvýšenou aktivitu letectva právě v této
oblasti. To je vlastně jakoby celá jedna velká oblast, která dlouhou dobu se s tím řada analytiků lámala hlavu, proč, proč
vlastně to letectvo není tak úspěšné jak, jak mohlo být a jak se očekávalo. Protože to je skutečně něco, na čem
pravděpodobně ta ruská strategie od začátku s tím musela kalkulovat, že bude ho využívat a neužívá zase tolik. Každopádně v
posledních dnech vidíme jako zvýšenou aktivitu, bombardování v této oblasti a pravděpodobně tam ten, i ty to vlastně ukazuje
ten záměr, záměr Ruska se v tuto chvíli soustředit právě na tuto oblast, kde například naopak kolem Kyjeva bude spíše asi
snaha nějakým způsobem držet ty defenzívní linie.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
My už jsme to částečně zmínili. Ono překvapení, překvapení pro Rusko, že nepostupuje tak rychle, jak plánovalo. Vy jste to
vlastně vydal za fakt. My víme, že ten původní, ta původní taktika měla vypadat úplně jinak a že se nepovedla? Nemůže,
nemohl toto být cíl, aby to takto vypadalo, abychom toho zničili co nejvíc na Ukrajině a vlastně se postupuje podle původního
plánu? Protože to je to, co Rusko dokola opakuje, postup, operace postupuje podle původních plánů.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Jako strategicky to nedává moc smyslu. Vlastně to jsme viděli v těch prvních dnech té invaze, co byly velmi, pokud to bylo
skutečně plán, jakože teďka si myslím, že jo, tak byl velmi nerealistický a byl tam určitá, určitý nepoměr mezitím, co jsou
politické cíle a ta vojenská schopnost a ta vojenská taktika, jak jich dosáhnout. A viděli jsme vlastně takový určitý sprint k těm, k
těm hlavním cílům, speciálně teda ke Kyjevu, kdy skutečně ty ruské jednotky postupuje velmi rychle, ale jiným způsobem, než
by pro ně bylo, bylo efektivní. Byla tam snaha o ten výsledek, výsledek na Hostomelském letišti, kdy, kdy určitě ten plán byl
vlastně obsadit letiště, získat tam nějaký letecký most a vlastně velmi rychle postupovat takovým způsobem, kdy se
neočekávala velká, velká schopnost Ukrajiny se bránit, kdy se neočekávala velká vůle Ukrajiny, vlastně v ten, ten stav udržet a
poměrně jako velká, velmi rychlá kapitulace a potom je něco, co jsme nazývali teda změna režimu. To znamená nějaká změna
kompletní ukrajinské orientace, kdyby tedy bylo za poměrně rychle, rychle, rychle stanovené invaze bylo schopné dosáhnout
poměrně vysokých politických cílů. To z velké části to bylo nereálné vlastně Rusko v této, v tomto směru utrpělo poměrně
značné škody, na mnoha, na mnoha úrovních. A dostali jsme se postupně teda k revizi, revize té taktiky, kdy Rusko přecházelo
k tomu, co to, v čem je relativně efektivní. To znamená ostřelování měst, ve kterých se samozřejmě v tuto chvíli nachází
ukrajinská armáda, protože to je pro ní zase naopak to efektivní, odkud se nejlépe bránit, že odstřelování, odstřelování měst.
Používání těžkého dělostřelectva, což s sebou samozřejmě nese ty civilní ztráty, které bohužel dnes vidíme.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Co vlastně bylo původním cílem, nebo co je možná pořád cílem této operace? Skutečně získat Ukrajinu nebo je tam něco dál
ještě něco dalšího?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Tak obecně samozřejmě musím říct, že samozřejmě do hlavy nevidím Vladimiru Putinovi ani, ani jeho okolí. Myslím, že jako
klíčové bylo.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ale tak lze asi něco vyčíst z toho, co se děje.
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Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Určitě a z toho, co se domnívám já i spousta, spousta dalších kolegů a kolegyň, tak se můžeme povídat na ten původní cíl, tedy
změna, změna celkové orientace Ukrajiny.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ale proč?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Proč? Rusko vlastně dlouhodobě tvrdí, že a do nějaké nějaké určité míry jako určitě vnímá, že vlastně ta strategická rovnováha
v tomto regionu, je pro něj dlouhodobě neudržitelná, je pro ně nebezpečná, protože NATO samozřejmě považuje za svého
strategického kompetitora, když to řeknu ještě velmi, velmi, velmi slušně. A vnímá vlastně ten trend. To znamená rozšiřování,
rozšiřování NATO, další potenciálně i do budoucna země jako, jako Ukrajina, Ukrajina či Gruzie. Což nějakým způsobem se
ještě neděje. Velká část členů NATO to vlastně se proti tomu spíše stavěla, ale vlastně bylo to pořád jako ve hře, vnímá velmi
problematicky. I vlastně tu, i vlastně tu užší spolupráci třeba těchto zemí, zemí se Západem. Vnímá to, vnímalo to dlouhodobě
problematicky a zároveň to z pohledu Ruska je, má legitimní právo z pohledu Ruska to nějakým způsobem řešit i pomocí,
pomocí, pomocí ozbrojené síly, protože sebe vnímá jako velmoc, která by k tomu měla mít zase podle svého vnímání právo. S
čímž my samozřejmě jako z principu nesouhlasíme, z principu nesouhlasíme. Každopádně Rusko se rozhodlo tuto situaci
vlastně řešit ve chvíli, kdy pravděpodobně vnímalo, že pokud je tam nějaké okno příležitosti, tak teď kdy pravděpodobně
očekávalo, že se mu podaří získat, politického cíle dosáhnout za poměrně rychlé vojenské operace a zároveň tak rychle, že
nebude západ schopen, schopen nějak koordinovaně odpovědět. A že pravděpodobně určitě počítalo s dopadem nějakých
jako sankcí, ale asi že nebudou tak /nesrozumitelné/, tak silné. A už v tuto chvíli je jasné, že vlastně ten celkový výsledek pro
Rusko, ať už teda i pokud by se podařila ta část operace, o které jsme se bavili i pokud ne, tak samozřejmě jako ten, ten
výsledek pro něj nebude nebude z nějakého objektivního pohledu pozitivní. Protože bude proti němu stát NATO, které je
jednotnější než kdykoliv předtím, kde členské státy NATO dávají záměr investovat mnohem více do své obrany než, než
kdykoliv předtím. Bavíme se o variantách, že by Švédsko nebo Finsko prostě vstoupilo do NATO, do NATO a samozřejmě z
toho Rusko vyjde i jako ekonomicky velmi poškozené.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jestli tohle není daleko větší moment překvapení tedy pro Rusko než to, že to nešlo na Ukrajině tak rychle. Jednota západu,
schopnost se dohodnout velmi rychle.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Já myslím, že to je obojí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Obojí.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Myslím, že to byla kombinace, kombinace obou těchto faktorů, kde teda na straně Ruska pravděpodobně došlo ke značné
dyskalkulaci. Do nějaké míry se to vlastně dá pochopit v tom smyslu, že jakoby Rusko toto riskantní, Rusku toto riskantní
chování vlastně v minulosti hodněkrát prošlo. Ono často se mluví o anexi Krymu, jako, jako zpětně se na to koukáme jako
něco, co vlastně bylo relativně snadné a jasné. Ale ono v tu chvíli jako nebylo úplně jasné, že to, skutečně šlo o rizikový krok,
kdy vlastně nikdo přesně nevěděl, nevěděl, zda se skutečně, zda skutečně nebylo nějakou silnější reakce. A ta se nestala
nebo nestala se do té míry možná, jak by, jak by někteří i jiní mohli čekat. A v tu chvíli jsme jako viděli, že tam tohle to Rusko se
poučilo, že skutečně k těm riskantním krokům občas se mu vyplatí, vyplatí sáhnout. Můžeme to spíš nazvat, že Vladimir Putin je
i o tom přesvědčen a že tento riskantní krok, že vnímá jako něco, co mu může přinést politický zisk a že Západ jakoby té
jednotné a tvrdé odpovědi, která by vyvážila vlastně ty náklady, nebyl schopen.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Možná ještě k té strategicky, strategicko bezpeční, bezpečnostnímu rozměru. Proč získat tu Ukrajinu. Opravdu je to potřeba v
dobách mezikontinentálních zbraní, v době jaderných zbraní, v době vlastně kontaktu Severoatlantické aliance a Ruska v
Pobaltí. Při uvědomění si existence Kaliningradské oblasti. Je zapotřebí ta Ukrajina k tomuhle všemu ještě?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Já vždycky jakoby říkám, že ono není asi úplně na místě říkat, získat Ukrajinu v tom smyslu, jako teritoriálních zisků, jako to
bylo, jako to bylo dříve. Ale samozřejmě, takhle je to, je to ve finále jakoby ruské vnímání jo, které samozřejmě můžeme vnímat
jako strategicky pokřivené, které my můžeme vnímat jako asi žádný, žádný seriózní zástupce NATO vám neřekne, že by, že by
se NATO kdykoliv bez této invaze chystalo k nějakému útoku proti Rusku. Co se dá asi předpokládat, že Rusko to vnímá jako
něco, co bude dlouhodobě problém, kdy například budoucnu je jasné, že bude docházet k možným dalším politickým konfliktům
mezi Ruskem a Západem, protože mají v řadě odlišné zájmy. A že v tu chvíli pokud teda bude Rusko v té strategické pozici, kdy
bude obklopeno buď státy NATO nebo státy, které úzce spolupracují s NATO. Bude potenciálně více například jako vydíratelné
a nebude schopno tak efektivně prosazovat tu svojí i velmocenskou ideu toho, jak se může, může chovat. Ale já skutečně jako
spíš jako spekuluje, to je hlavně otázka na Vladimira Putina.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Samozřejmě, samozřejmě ale tak ptám se na názor odborníka, který leccos z pohybu, z konkrétních kroků může vyčíst. Nějakým
způsobem jste nastínil, co by mohlo být dál patrně, co by mohlo být dál. Jaké z toho vyplývají pro Ukrajinu potřeby? V čem by
bezesporu Západ měl Ukrajině pomoci v této souvislosti?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
No, Ukrajina samozřejmě bude i v těch dalších dnech stát před řadou velmi, velmi složitých rozhodnutí. Ať už se jedná toho,
jakým způsobem bude pracovat vůbec v té oblasti Donbasu. Tak do jaké míry skutečně přejde do té protiofenzívy, kde v tuto
chvíli vidíme spíše jako menší omezené, omezené protiútoky, které na několika místech poměrně, poměrně vychází. Ale to není
úplně to samé, jako nějaká větší protiofenzíva, kde by se skutečně Ukrajina pokoušela ruská, ruská vojska například z okolí, z
okolí Kyjeva vytlačit. V tu chvíli pokud se proto rozhodne, bude to operace, která bude velmi náročná, bude velmi náročná na
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to operační řízení, ale i právě na tu logistiku, kdy skutečně je to v řadě ohledech velmi jiné, než být v té defenzívní pozici, ve
městě, kolem měst a bránit se případně podnikat nějaké omezené útoky na zásobovací linie a podobně. A v tu chvíli rozhodně
platí a platí to dál a bude to platit v dalších týdnech, pokud ten konflikt bude dál pokračovat, že bude pokračuje, že bude
potřebovat Ukrajina kontinuální zásoby munice, paliva a vojenského materiálu a samozřejmě zbraňových systémů. To je
všechno co, to jsou věci, které Ukrajina bude potřebovat. Není to o jednom rozhodnutí, že teďka dostává velký balíček který,
skutečně příklad ten balík co dostává od Spojených států, je velmi důležitý, je velmi zásadní. A bude to o tom, aby toto
pokračovalo, bylo to kontinutální, aby, aby ty politické přísliby se promítaly do skutečně, do těch skutečných dodávek, které
tam budou dále, dále proudit.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A na to západ má sílu?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Já doufám, že ano, já myslím, že to je více o politické vůli v tu chvíli než o té síle samozřejmě zásob, zásoby i ekonomickou sílu
Ukrajinu podporovat Západ má.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tedy nějaké snižování obranyschopnosti Západu tady nehrozí? Je odkud brát, přesto, že by se dodávali nějaké třeba
nejmodernější zbraňové systémy, tak pořád je, je čím nahradit?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Ano, obecně se dá říct, dá říct, dá říct ano. Samozřejmě záleží o těch všech systémech se bavíme.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
No, tak je otázka, co se vůbec může dodat na Ukrajinu, aby to měli používat.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
No, proto se v tuto chvíli právě diskutují poměrně ještě realistická, realistické varianty, jako například vlastně staré protivzdušné
systémy ještě, ještě sovětské výroby, které Ukrajina umí používat a které skutečně může používat poměrně efektivně právě
proto, aby mohla, aby mohla vlastně útočit na, aby mohla útočit ze země na ta případná, případná /souzvuk zvuků/, přesně tak.
Jenom jsem chtěl dodat, že vlastně ještě další jako důležitou věcí, to je jakoby jedna část. Zároveň musí dále pokračuje ten tlak
na Rusko, kdy, kdy se asi nedá očekávat, že ať už ekonomické tak diplomatické sankce a ten tlak vlastně nějakým způsobem
Rusko v nějaké krátkodobém horizontu položí. Ale dále jakoby tlačí Rusko na to, aby přehodnocovalo ty svoje, svoje
strategické, strategické volby a musíme respektovat to, že Ukrajina paralelně s tím, že se brání v nějakých, v nějaký místech
přechází do protiofenzívy. Tak současně se pokouší o diplomatická jednání. Ty jednání probíhají, probíhají systematicky, což
potvrzují jakoby obě strany, jakkoliv, jakkoliv ještě v tuto chvíli nemají ten konkrétní výsledek. A my jako západ musíme
respektovat rozhodnutí Ukrajiny, vlastně ať už se rozhodne pro větší protiofenzívu, větší ofenzívu proti, proti Rusku nebo
souhlasit s nějakým diplomatickým řešením, že to ve finále je jakoby její rozhodnutí, které nemusíme respektovat, a vlastně
podpořit Ukrajinu v tom, jak se rozhodne.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Když zmiňujete ta diplomatická jednání získání toho spojení z Krymu, z Krymu přes Donbas, vlastně na, na Ruskou federaci. To
je nějaká silná páka pro diplomatická vyjednávání a pro, pro to čeho lze těmi jednáními dosáhnout?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Tak obecně platí, že.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
My už to máme tohle to?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Určitě, obec, obec obecně platí, že ve chvíli, kdy, kdy vlastně jste dosáhli nějakých jako zisků, jste teda v nějaké jako silnější
pozici, můžete si i dovolit o něco více, více diktovat. Ale může to být tak, že vlastně řadu těch jako těch, těch dočasných možná i
ale úspěchů, kterým se Rusku, Rusku podaří dosáhnout na území Ukrajiny jsou například nějaká kontrola, kontrola
ukrajinského území, a to nemusí znamenat, že se tam nutně bude to snažit jako Rusko připojit jako svůj zisk, ať už v Rusku
nebo jako nějakou tu takzvaně nezávislou republiku, která bude po jeho vlivem. Ale může to být právě určitý, určitý
/nesrozumitelné/, čili určitá, určitá, určitý, že to vlastně do toho jednání, jednání s Ukrajinou s tím bude pracovat a bude ho
měnit za, za něco dalšího v těch jednáních.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Přicházejí zprávy, že Rusko občas použije zakázané zbraně, které to jsou?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To je trochu složitější, protože v mezinárodním právu, které v mezinárodním právu válečné vlastně v rámci války se, jsou
zbraně, které jsou obecně zakázané. A pak jsou zbraně, u kterých je, jsou zakázané v kontextu určitého použití. To jsou vlastně
2 kategorie. To znamená, že pokud se bavíme například o chemických zbraní, což je jako jedno z těch velkých témat, které se
ani nyní diskutuje, myslím, že dobře, že se diskutuje, protože tam skutečně ta, ta hrozba existuje. Tak to jsou zbraně, které jsou
zakázané. Rusko podepsalo úmluvu o tom, že tyto zbraně nebude používat a nebude vlastnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Přesto vlak by neměl jet tedy?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Přesně tak.
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
Přesto vlak nejede.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Přes to vlak nejede, tam je to zakázané. A pak je jakoby spousta zbraní, které, u kterých je jejich použití ve většině případů, se
dá říct, že je zakázané právě z toho, z toho důvodu, že dopadají primárně na civilisty. Nebo ještě lépe se dá říci, že obecně,
obecně v tom, ve válečném právu platí to, že vy nesmíte cíleně útočit na civilisty a veškeré, veškeré útoky, které provádíte i na
legitimní vojenské cíle, se u nich musí vyhodnocovat, zda za ten samotný cíl, který je vojenský a který je legitimní, odpovídá
proporčně tomu, do jaké míry může poškodit civilisty. To je v zásadě, v zásadě ten základní princip. To znamená, že když se
bavíme o takových věcech, jako jsou například termobarické zbraně, o kterých se často psalo v médiích, že jsou zakázané. Tak
pokud by, pokud by docházelo k jejich použití proti čistě vojenskému cíli, to znamená rozhodně nic jako ve městě, ve městě, tak
zakázané nejsou. A je to v zásadě /souzvuk zvuků/.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Vojenská základna uprostřed lesa.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Ano /souzvuk zvuků/.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Stovky kilometrů od obydlení /souzvuk zvuků/.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Problém těchto zbraní je, že jsou tak, že, že ta jejich schopnost, schopnost schopnost vlastně poškodit, poškodit to celé okolí,
je tak vysoká, že pokud se používají v oblastech, kde jsou civilní objekty a je možné se domnívat, že tam skutečně jsou civilisté,
tak v tu chvíli už se většinou jedná o porušení tohoto válečného práva, protože se dá očekávat, že skutečně negativně
dopadnou na civilisty a v takové míře, že se ten samotný dílčí vojenský cíl není proporční tomu výsledku.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Hypersonické zbraně ty sem spadají taky nebo ne a co to vůbec je?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Hypersonické zbraně sem nespadají. Vlastně hypersonické zbraně je obecně jako kategorie zbraní, které, které mají tu
charakteristiku vysoké rychlosti /souzvuk zvuků/. Létají vlastně rychleji, 5×, 5× vlastně rychlost zvuku, což je ten Mach 5, to je
vlastně ta jejich základní charakteristika, ale to není všechno. Vlastně hypersonické zbraně vlastně z principu jsou i staré
balistické rakety. Vlastně všechny mezikontinentální balistické rakety. To znamená i technologie z šedesátých let, jsou vlastně
hypersonické zbraně. Ale to, co nyní nazýváme nově hypersonickými zbraněmi, jsou zbraně, které jsou takto rychlé, ale
zároveň mají určitou schopnost manévrovat, tím pádem jsou schopny poměrně dobře pracovat s protiraketovou obranou. A je
to něco, na co se Rusko zaměřovalo v uplynulých letech poměrně aktivně, právě z toho důvodu, že Spojené státy budují,
budují sofistikovanou protiraketovou obranu, která je stále operačně, není, není vyloženě schopná, schopná se vyrovnat
velkému arzenálu, jako je ten, jako je aktuálně ten ruský, strategickému arzenálu. Ale Rusko to dlouhodobě vnímá jako nějaké
ohrožení, protože se na to soustředí. A riziko těch hypersonických zbraní je mimo jiné i v tom, že Rusko je vyvíjí současně jak
ve verzi, která může být použita pro konvenční válčení. To znamená zasahování nějakých strategických cílů pomocí
konvenčních výbušnin. Ale můžou nést i jadernou hlavici, to znamená používání fakticky jaderných zbraní.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Velmi krátce poslední věc, velmi se liší údaje o tom, jaké jsou ztráty na obou stranách. Dokážete ta čísla rozklíčovat, kde se
pohybují?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Já určitě ne, je to, je potřeba ty čísla brát s velkou rezervou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Čili Rusko, když oznámilo asi dnes 1300 nebo 1500 tuším tam bylo obětí, tak to nelze brát s rezervou a těch až 15 000
ukrajinských taky /souzvuk zvuků/.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Toto ruské číslo rozhodně, rozhodně není reálné to v žádném případě. Myslím, že myslím, že ta čísla, ta čísla, se kterým pracují
například jako Spojené státy, to znamená bavíme se jako o 10 000 zabitých, zabitých ruských vojáků a jsou asi blíže realitě, ale
obecně ve válce toto je velmi těžko spočítatelné i v historicky konfliktů, ty jsou to spíše odhady, než bychom skutečně věděli
přesná čísla, takže je to potřeba brát s velkou rezervou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Bezpečnostní analytik Michal Smetana, já vám děkuji, že jste si udělal čas na Interview ČT24.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Děkuju vám.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Na shledanou, události začínají za chvíli. Já vám přeju, pokud možno klidný večer i klidný víkend, na shledanou.

Na trh v Praze se dostanou tisíce bytů, říká o dopadech sankcí developer Rostislav Petchenko URL
Automatický překlad
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Žádný větší odliv ukrajinských dělníků nenastal, popisuje situaci na stavbách spolumajitel developerské firmy Gartal Rostislav
Petchenko, rodák z Chersonu. Příliv uprchlíků vnímá pozitivně. „Vím o spoustě volných pozic, kde už platové požadavky
neodpovídají tomu, na co jsme byli zvyklí před měsícem. Za dvacet tisíc hrubého nešlo sehnat žádnou pomocnou sílu. Teď už
ano,“ říká developer a věří v široké uplatnění Ukrajinek.

Nemůžu se na úvod vyhnout otázce, jak prožíváte válku ve vaší rodné zemi?

O válce jsem se dozvěděl tak, že 24. února ráno volala tchýně. Žila v Čerkaské oblasti, kde byla zasažena radiolokační stanice.
Tak to začalo. Sledujete zprávy, nejdřív tomu nevěříte, pár dní jsem byl v šoku, nemohl jsem řešit nic jiného než válku. Teď už
jsou manželčini rodiče v Česku. Moji rodiče tady žijí víc než rok. Po dvou dnech od vypuknutí války jsme začali pomáhat.
Například bývalý hotel, který vlastníme na Kubánském náměstí ve Vršovicích, jsme dali k dispozici uprchlíkům. Ale o té pomoci
nechci mluvit, je samozřejmé, že se snažíte něco dělat. Snažím se teď svůj čas optimálně rozložit mezi byznys a dění na
Ukrajině.

Vybavuji si váš loňský rozhovor pro týdeník Euro, ve kterém jste se snažil nevidět situaci v oblasti Donbasu černobíle. To se
teď asi změnilo.

Solidarita s Ukrajinci je v dnešní době obrovská. Pocházím z Chersonu, což je takové hraniční město. Vždycky jsme se hlásili k
Ukrajině, nicméně většina lidí v té oblasti mluvila rusky. Tenkrát, když jsem popisoval situaci tam, jsem vycházel z toho, že
pokud se lidé mají špatně, tak jsou pro každou změnu. Věří, že jakákoli změna jim může něco přinést. Nyní, když se dívám na
to, jak ruská média zkreslují informace, tak si říkám, že i ta změna, která tenkrát proběhla, byla vyvolána uměle a pod nátlakem.
Prostředky se většinou časem nemění. Když jsou Rusové schopni použít zbraně a takto zaútočit, tak co si máme myslet o
událostech, které se odehrály v roce 2014.

Gartal je česká firma s ukrajinsko-běloruskými kořeny. Nebylo výjimkou, že se tady v byznyse protkávaly cesty investorů z
různých postsovětských zemí.

V byznyse pro mě rozdíly, jestli jste původem Ukrajinec nebo Bělorus, nikdy nebyly a vlastně ani teď nejsou. S partnerem
Andrejem Zaitsevem jsme se potkali na vysoké škole, on je víc Čech než Bělorus. Vystudoval tady střední školu a pomalu už
ani nemluvil rusky. Já jsem v Česku od 16 let, na Ukrajině jsem v dospělosti vůbec nežil. Takže v našem případě bych nemluvil
o propojení investorů z postsovětských zemí. Do byznysu jsme vstupovali tady, a to na základě znalosti českých reálií.

V určitou dobu byla Česká republika dost otevřená cizincům, získání trvalého pobytu bylo jednodušší než v jiných zemích. Tito
lidé tady pak investovali do bytů nebo do projektů. Gartal začínal jako developer, když přišla světová finanční krize, tak jsme
byznys model změnili na realitní kancelář. Snažili jsme se prodávat byty ostatních developerů, kteří neměli směrem na Východ
žádné kontakty nebo neměli dostatečné zkušenosti s tímto trhem. Když se zase realitní trh začal vzmáhat, tak jsme se vrátili k
developmentu. Náš vývoj byl daný hlavně ekonomickým cyklem a aktuální situací na trhu.

Máte různé finanční investory, jejichž peníze zhodnocujete. Určitě máte i kapitál z Ruska.

Nemáme.

Neříkejte, že mezi vašimi investory není nikdo s ruskými kořeny.

Máme několik finančních partnerů, ale jsou to čeští občané. Napadá mě jeden partner z Ruské federace, ale to je výjimka.
Jsme česká společnost, působíme na českém trhu, stavíme s českými firmami. Takže jsme v poslední době neviděli důvod
vyhledávat kapitál v zahraničí. Zhruba 95 procent kapitálu pochází z České republiky.

Pokud jde o nákupy investičních bytů, dlouhé roky se tady mluví o ruské klientele. Ale to je naše „české“ zjednodušení.

Občané, jakých zemí z Východu kromě Ruska tady nejvíc nakupovali?

Bylo i dost lidí z Ukrajiny, potom Kazachstán, Azerbajdžán, ale přesná čísla nemám. Poté, co Česko zpřísnilo migrační politiku,
tak nákupy výrazně poklesly. Ceny bytů šly nahoru, rubl naopak padal. Zároveň to odpovídá době zavedení sankcí proti Rusku
v roce 2014.

Jak velké množství bytů by se teď vzhledem k sankcím proti Rusku mohlo dostat na trh?

To se těžko odhaduje, protože přesně nevíme, kolik lidí z Ruské federace byty na českém trhu vlastní. Někteří vlastníci se
zamýšlejí nad prodejem, protože Rusko zpřísňuje platební styk se zahraničím. Několik tisíc bytů se v Praze na trh určitě
dostane. Otázkou budou ceny. Někdo se bude snažit nemovitosti prodat co nejdřív. Někdo bude trvat na tržní ceně. Bude
záležet také na tom, jak jsou z hlediska reportování o majetku v zahraničí nastavené ruské zákony a zda v tom ohledu nedojde
ke změně.

Každopádně se ukáže během několika týdnů.

Pokud mají Rusové obavy, že se s jejich příjmy něco stane, tak není důvod čekat. Bude také otázka, kolik Ukrajinců se bude
zbavovat nemovitostí.

Co očekáváte, že udělá současná uprchlická vlna s pronájmy? Velká část běženců bude jistě závislá na sociálním bydlení,
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nicméně ne všichni. Řada jich najde na pracovním trhu dobré uplatnění a bude shánět komerční pronájem.

Zvýšená poptávka určitě bude, ale nájem není levný. Souhlasím s vámi, že mnoho Ukrajinců dokáže najít uplatnění. Před
válkou nešlo sehnat člověka na stavbu pod 180 korun na hodinu. Jak vzroste na pracovním trhu konkurence, tak budou klesat
mzdové náklady.

Gartal má i vlastní stavební divizi. Pociťujete nějaké změny na pracovním trhu? Mluvilo se o odlivu Ukrajinců, kteří se vrátí
domů, aby bránili svoji zemi.

Žádný větší odliv nenastal. Naopak sem přichází mnoho lidí s neznalostí českého jazyka, a hledá proto uplatnění v méně
kvalifikovaných pozicích.

Ale převážně sem utíkají ženy…

V tom nevidím zásadní problém. Máme stavbyvedoucí ženu. Je tady emancipace. Navíc existuje řada jiných oborů, kde se
dobře uplatní. Hlavní je jejich ochota pracovat. Samozřejmě uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Vím o spoustě otevřených
volných pozic, kde už platové požadavky neodpovídají tomu, na co jsme byli zvyklí třeba před měsícem. Třeba za dvacet tisíc
hrubého nešlo sehnat žádnou pomocnou sílu. Teď už ano. Věřím, že uprchlická vlna bude mít na českém pracovním trhu
pozitivní efekt. Velký problém naopak bude zařazení takového množství dětí do škol a školek.

Zaměřme se na váš development. Kolik máte aktivních projektů?

Aktuálně máme deset rezidenčních projektů v Praze a nejbližším okolí s celkem třemi stovkami bytů. Další nové projekty
představíme v nejbližší době a nabídneme v nich téměř dvě stě jednotek k prodeji.

Nedávno jsme navíc dokončili akvizici nových pozemků v Praze, kde se chystá dalších více jak pět set bytů.

Držíte se výhradně prodejů do soukromého vlastnictví?

Ano. Nájemní bydlení je pro mě těžko uchopitelná záležitost. Projekty mi nevycházejí ekonomicky. Nemohu se dopočítat jejich
rentability. Výnosy se v současné době pohybují kolem dvou tří procent. Úrokové sazby jsou výrazně vyšší.

Byty musíte obsadit, máte náklady na administrativu, správu objektu. Musíte se o nemovitost starat.

A varianta, že se předem domluvíte na prodeji realitnímu fondu?

To je taky složité, je tam spousta proměnných. Vidím jedinou cestu, jak na tom vydělat, a to je kapitalizace cen. Pokud trh roste
o dvacet procent ročně, tak ekonomika projektu je zajímavá. Ale pokud poroste o pět procent, tak už to atraktivní nebude.
Otázka je, jak se bude trh dál vyvíjet.

Rostislav Petchenko (36)

Narodil se v Chersonu na jihu Ukrajiny. V Česku žije od 16 let. Vystudoval Mezinárodní obchod na VŠE v Praze  a Ekonomii na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Rok pracoval jako realitní makléř. V roce 2007 založil společně se svým
kamarádem ze studií Andrejem Zaitsevem, jehož rodina pochází z Běloruska, realitní a developerskou skupinu Gartal.
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Neutrální model Rakousku vyhovuje. Není jasné, jak by se osvědčil na Ukrajině, říká analytička Lizcová URL
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Ukrajinský prezident Zelenskyj už vystoupil prostřednictví videokonference před desítkami parlamentů z celého světa. V
Rakousku se mezitím vede debata, zda projev před tamními poslanci vůbec ukrajinskému prezidentovi umožnit. Země se totiž i
nadále snaží držet svého statusu neutrality, na Rusko má navíc vazby část zdejší elity, upozorňuje analytička Zuzana Lizcová.

S návrhem vystoupení Zelenského v parlamentu přišli rakouští liberálové. Proti jsou krajně pravicoví Svobodní, kteří měli v
minulosti blízko k Vladimiru Putinovi. Socialisté zdůrazňují neutralitu Rakouska, která by se mohla zemi v budoucnu hodit coby
možnému prostředníkovi mezi znepřátelenými stranami. Pozvání Zelenského ale nebudou bránit.

„Rakousko je neutrální zemí. Že by v ní měli mít proslovy a projevy prezidenti států, které se aktivně účastní vojenských
konfliktů, je absolutní nesmysl. Je přitom jedno, jestli se jedná o ukrajinského prezidenta Zelenského, ruského prezidenta
Putina nebo jiného prezidenta,“ řekl předseda Svobodných Herbert Kickl.

„Pokud by k takovému pozvání došlo, pak SPÖ nebude proti. Jedna věc je jasná: Rakousko důrazně odsuzuje ruskou invazi ze
strany Putinova režimu proti Ukrajině, protože Rakousko není nikdy neutrální, pokud jde o porušování mezinárodního práva a
lidských práv,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPÖ Jörg Leichtfried.

Rakousko se snaží být neutrální, co se týče vojenské stránky konfliktu, vysvětluje analytička z Institutu mezinárodních studií
Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová. Vídeň dle ní nedodává zbraně, ale zdůrazňuje, že je proti porušování
mezinárodního práva. Zároveň je pro něj neutralita podstatou moderní rakouské identity. „Neutrální model je vhodný pro zemi
velikosti a geografického postavení Rakouska, není však jasné, zda by vyhovoval Ukrajině,“ řekla.

Kontroverze

Rakousko dlouhodobě patřilo mezi země, které byly k Putinovu režimu vstřícné, je velmi oblíbenou destinací pro ruské oligarchy
pro jejich investice, ale i turistiku. Ruští oligarchové vlastní v Rakousku celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách.
Provázanost je tam historicky velká, vysvětluje Lizcová.

Pozornost vzbudilo například to, že bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, který musel odstoupit loni na podzim, se snažil
aktivně lobovat například ve Spojených státech za ruského oligarchu Olega Děripasku, který se ocitl na sankčním seznamu
Spojených států.

Rakousko varuje před destabilizačním vlivem Ruska na západním Balkáně a tamním ruským vlivem. Pro Vídeň je oblast velmi
důležitá, geograficky a kulturně je mu velmi blízká.

„Rakousko se snaží působit na ostatní státy EU tím způsobem, že je potřeba tento region stabilizovat, nabídnout mu jasnou
evropskou perspektivu. Kancléř Karl Nehammer varoval, že se Putin snaží destabilizovat situaci na Balkáně tak, aby se konflikt
na Ukrajině rozšířil i do dalších oblastí, a proto Rakušané zdůrazňují, že je potřeba, aby zde Brusel dělal víc,“ řekla.
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mluvčí 
Pěkný den vítejte u pořadu k věci summit NATO řeší jak se postavit k válce na Ukrajině jaký postoj k situaci zaujme Izrael může
skutečně sehrát důležitou roli během mírových jednání a dokáže premiér Bennett pomoci nalézt kompromis mezi Ruskem
Ukrajinou to jsou otázky pro Irenu Kalhousovou ředitelku Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

Irena Kalhousová už je se mnou ve studiu vás tady moc vítám dobrý den tak slyšeli jsme že země NATO dnes zasednou na
summitu budou bavit o dalším postupu na Ukrajině jak moc tu aktuální situaci i jednání západu v tuhle chvíli sleduje Izrael.

mluvčí 
Tak samozřejmě Izrael to sleduje válka na Ukrajině je jedním z hlavních témat izraelských médií izraelských politiků izraelské
veřejnosti. Takže určitě je to něco co se v Izraeli bude diskutovat ale samozřejmě ta role NATO je trošičku jiná tam se bude
pravděpodobně hlavně mluvit o posílení východního křídla bude se tam pravděpodobně mluvit o pomoci Ukrajině vojenské
takže spíš než těch možná diplomatických věcech. Což je to co myslím zajímá Izrael v tuto chvíli primárně protože v tom hraje
také nějakou nějakou roli.

mluvčí 
Ve hře polský požadavek a sice vyslat mírovou misi právě na Ukrajinu ale hovoří se také o vzniku jakési samostatné aliance
takovéto rychlejší zóny kam patří právě Polsko nebo třeba Česko po uplynulé cestě premiéru do Kyjeva posunula nějak ta
razance reakce na to právě i postoj Izraele, protože zatím ta reakce byla alespoň v očích laiků spíše taková chladnější učitelé
válce na Ukrajině.
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mluvčí 
No já nevím, jestli chladnější já si nemyslím, že byla chladná spíše byla opatrnější řekněme nebyla tak jednoznačná, pokud
samozřejmě by se NATO rozhodlo sehrát vojensky větší roli, tak možná Izrael by byl rád, že by jaksi ta pozornost co se týče té
odpovědnosti za ty vojenské věci přišlo více na to na to, protože je zajímavé, že prostě Izrael kritizován za to, že nedodává
Ukrajině zbraně, že vlastně není v té vojenské pomoci Ukrajině více víc jasný, ale v tomto případě si opravdu myslím, že to je
otázka na to, že to je prostě geopolitický zájem primárně na to, protože Izrael je blízkovýchodní země a máte geopolitické
problémy trošičku jinak nastavené trošičku jinde a tudíž ten konflikt musí vnímat ze svého strategického hlediska to je prostě
trošku jiné a teď bych se dostal konkrétně té věci prostě samozřejmě ten konflikt jasný, kdy je jasné, kdo je agresor jasné, kdo
je oběť o tom není sporu a ani Izrael se o tomto o tomto nepře problém je že prostě s tím agresorem musí Izrael vycházet,
protože ten agresor mluvíme o Rusku má velkou roli na Blízkém východě.

mluvčí 
A k tomu se rozhodně dost nedostala jste říkala Izrael v tuhle chvíli například neposílá zbraně, ale víme, že Izrael odsoudil
ruskou agresi kladl Izrael vůbec otázku, zda by měl posílat zbraně nebo to vůbec nebylo téma.

mluvčí 
Ale samozřejmě ono to není vlastně ten požadavek na izraelské zbraně ze strany Ukrajiny nezačal až tím 24. únorem, kdy
začala válka na Ukrajině ten požadavek je o něco starší, nicméně vlastně podobný požadavek bylo na NATO na Spojené státy
americké a i tyto organizace a i Spojené státy byly trošičku opatrné v tom vlastně jaké zbraně na Ukrajinu pošlou, protože byla
obava, do jaké míry je možné, že by se ty zbraňové systémy dostaly do rukou ruská právě skrz Ukrajinu, do jaké míry vlastně to
politické vedení na Ukrajině bylo dostatečně stabilní, aby prostě se ty zbraně nedostaly někam, kam neměli, kam by neměli, a
to jsou samozřejmě všecko otázky, které si Izrael kladl stejně jako západní země a pak je tam další faktor, a to je to, že Izrael se
vlastně obával stále obává dodat Ukrajině příliš jaksi řekla rozhodující zbraně, protože se obává, že by prostě vyprovokoval
Rusko.

mluvčí 
Rozebereme to tedy ještě postupně. Pojďme připomenout, že západ již uvalil ekonomické sankce zmrazil také konta bohatým
Rusům. U nich viděl nějaké pojítko. Na Kreml by se vlastně říkala, že Rusko zvedá aktivitu v tom blízkovýchodním regionu v
Izraeli, že řada bohatých Rusů majitel rezidence, jak se třeba konkrétně tím ekonomickým sankcím Izrael staví.

mluvčí 
Ano, tak to je zase ta další otázka, že prostě Izrael se zatím nepřipojil těm sankcím proti jednotlivým ruským oligarchům, které
uvalily Evropané a Spojené státy americké jedním z těch důvodů je, že někteří tito ruští oligarchové mají izraelské občanství.
Mnozí si ho začali pořizovat od roku 2014 právě od od od vlastně a okupace okupace Krymu a kdy se bylo jasné, že ty sankce
začnou přibývat a oni se různě snažili vlastně obejít ty sankce právě i prostřednictvím Izraele, a to je pro Izrael velký problém,
protože sankcionovat vlastní občany není tak úplně jednoduché z právního hlediska, takže Izrael hledá spíš teď způsoby, jak
zabezpečit to, aby vlastně ruské peníze nebylo možné posílat přes izraelské banky izraelské banky se na tom velmi aktivně
sami podílí, protože se například nechtějí ocitnout na sankčním seznamu amerických úřadů, takže to je ten hlavní úkol Izraele,
jestli se Izrael připojí k těm sankcím jako takovým o tom o tom já do určité míry pochybuji, spíš si myslím, že se budou snažit
jaksi za zadělat takzvaně ty díry a aby prostě ty ruské peníze nebyly nemohly utíkat přes Izrael.

mluvčí 
Ale co dalšího ve hře, jak byste popsal laikové, když se bavíme o západu, víme, že ve hře například ruský plyn ruská ropa,
bavíme se komoditách, na kterých Evropa závislá. Nevím, jestli to stejné v případě Izraele.

mluvčí 
Izrael má několik důvodů, proč je vlastně v této v této válce, abych tak řekla, tak jakoby na trní a takové složitější situaci. 1 věc
je to, že prostě, jak už jsem zmínila, Rusko je v tuto chvíli nejsilnější vojenskou velmocí Sýrie v Sýrii, a to je prostě sousední stát
Izraele a Sýrie také hřištěm, kde se vlastně střetávají izraelské zájmy íránské zájmy, turecké zájmy a především role Íránu je pro
Izrael naprosto klíčová, protože prostě Írán je tím hlavním nebezpečím, které který opravdu hrozí vojensky Izraeli, tzn. Izrael má
velký zájem na tom, aby ses Sýrie nestala nějakým takovým jaksi prostředím, kde bude Írán moci volně působit i Izrael, tudíž
proti přítomnosti íránských vojenských základen v Sýrii zasahuje vojensky k tomu potřebuje jaksi souhlas Ruska, k tomu
potřebuje minimálně s přimhouřením očí Ruska, to je ten hlavní důvod. Dalším důvodem je to, že Izrael se považuje za jakéhosi
ochránce Židů na celém světě a Rusku samotném žijou, žijí statisíce lidí židovského původu a Izrael se obává, aby prostě
případné vyprovokování Ruska nevedlo také k tomu, že prostě se zhorší situace ruských Židů. Navíc Izrael vlastně například
stále ještě izraelská společnost El létá do Moskvy, protože Izrael nabízí ruským Židům, kteří chtějí odejít z Ruska a těch je teď
mnoho, aby mohli vlastně odejít do Izraele, takže to je ten druhý důvod. A třetí důvod, když mi řekl, že asi nejmenší v Izraeli, že
velmi početná ukrajinská židovská populace Ruska, židovská populace, tzn. i v tomto případě Izrael musí být maličko opatrných,
jak vlastně se celé té situaci postaví, ale tady bych akcentoval to, že někdo, kdo je ruský Žid, kdo pochází z Ruska, není
automaticky Putinova velmi často právě naopak je to někdo, kdo ten režim bytostně nesnáší. Nicméně je to také další ten
poslední faktor, který bych zmínil to složení.

mluvčí 
Společnosti určitě ještě rozebereme, mě ještě zajímá, když jste mluvila vlastně orientace na Rusko, nakolik je ovlivněná tím, jak
se k celé této oblasti v tuhle chvíli staví Amerika vlastně i návaznosti na válku v Sýrii, jak moc vyměnil Rusko Amerikou pozici
regionu v tuto chvíli? Tak.

mluvčí 
Ono si úplně změnilo, to bych tak až až až nestavělo takto radikálně, ale máte naprostou pravdu, že vlastně tím, že se Amerika
začala stahovat z Blízkého východu tím, že vlastně ani Barack Obama ani ani Donald Trump neměli zájem, aby byli Američané
více aktivní v Sýrii vojensky, že vlastně ten ten konflikt nechali trošičku vlastně bez té americké přítomnosti až na nějakou
vojenskou pomoc a atd. tak to vakuum vyplnil někdo jiný a tím tím Rusko, které vlastně po studené válce z Blízkého východu de
facto mizí, ale vlastně o od během války v Sýrii se na Blízký východ vrátilo a má vlastně nevím, jestli jsem to podaří vhledem k
tomu, co se co se bude dít ohledně sankcí, ale má vlastně ambice opravdu na tom Blízkém východě jakoby zaplnit to vakuum
po Spojených státech amerických, tím se vracím k té otázce Izraele prostě Izrael v tom regionu Blízkého východu žije existuje a
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nemůže si vybírat, kdo bude ta velmoc, s kterou prostě bude bude jednat samozřejmě, že Spojené státy jsou naprosto klíčovým
partnerem pro Izrael a nikdo nemůže nahradit, ale to, že prostě Rusko má i na Blízkém východě vojenskou přítomnost, že
Rusko chce prodávat zbraně na Blízký východ jakýmkoliv prakticky autoritářským vládcům, to je prostě realita, které Izrael žije.

mluvčí 
A když teda mluvíme o té spojitosti návaznosti na Rusko, je v takové situaci logické vlastně etické, aby Izrael stal v pozici
nadějného mírotvorce, protože minimálně tak byl v posledních týdnech prezentován. Připomeňme, že i premiér Bennett už se
setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

mluvčí 
Možná právě role.

mluvčí 
Slunce neúspěch.

mluvčí 
Možná právě proto, protože vlastně Izrael má velmi korektní vztahy s Ukrajinou a má velmi pracovní korektní vztahy s Ruskem,
což vlastně dneska takových zemí moc není, takže v tom smyslu může Izrael sehrát určitou určitou roli. Je to samozřejmě
komplikovaná role, protože Naftali Bennett nikdy takhle důležité diplomatické roli nebyl. Izrael je velmi malá země, která nemůže
vytvářet tlak ani na jednu z těch zemí, takže ty ty naděje, ta očekávání například v izraelském tisku se tak jako tlumí, že prostě
nemyslím Messi, že mi to vyřešíme, ale určitě prostě izraelský premiér může sehrát roli jakéhosi prostředníka, který předává
zprávy od jedné strany. Druhé je pravda, že Naftali Bennett je v pravidelném kontaktu s oběma těmi těmi nejvyššími
představiteli, jak s Putinem, tak se se Zelenským, takže možná to může minimálně pomoci ty obě strany přiblížit se k té v té v té
pozici, aby byly schopny se dohodnout.

mluvčí 
Mimochodem Naftali Bennetta tehdy jel na výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Bylo to skutečně jako reakcí
na jeho vyvolání, anebo i pro Vladimira Putina, jeho postava natolik důležitá razantní, že byl ochotný podle vás s ním
vyjednávat?

mluvčí 
Já si myslím, že určitě ta ukrajinská strana dala Izraeli jaksi zelenou k tomu, aby se pokusil o ta jednání, i když například
ukrajinský velvyslanec v Tel Avivu říká, že prostě Izrael by se o tom měl pokusit, ale pokud jednání prostě nebudou, nebudou
nikam směřovat tak, že by se Izrael měl naopak stáhnout zaujmout jasnou pozici, přesto si hrát na tu neutrální zemi, ale jasně
se postavit za Ukrajinu, ale nicméně prostě Ukrajina v tuto chvíli Izraeli dává dává tu ten mandát k tomu, aby prostě byla tím,
aby byl tím prostředníkem ohledně Ruska to, že Vladimir Putin přijal Naftali Bennetta. To si myslím, že se dovíme až časem
vlastně z různých nějaký dokument, jestli vůbec budou, proč vlastně to byl zatím jediný státník, který byl ochoten setkat naživo
asi tedy my máme moc já ne obrázky nebo záznamy z toho a já si myslím, že prostě je to i pro vlastně Putina příležitost, jak si
předat zprávu Ukrajině, co si vlastně přeje Rusko, jaká je ta pozice Ruska, takže prostě ho mnoho využil tímto způsobem prostě
jako jako prostředník.

mluvčí 
Když říkáte, nemáme moc informací ani obrázku, tak ani izraelský tisk se nedostal.

mluvčí 
Zřetelněji nedostal nedostal a je to vlastně něco, o čem ani Naftali Bennett příliš nemluví. On prostě jenom říkáte, jednání
probíhají mírně mé očekávání, ale ale prostě nevíme, nevíme detaily.

mluvčí 
Říká ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová, která zůstává dnešním hostem.

Už jsme tady nastínili ty spletité vztahy mezi Izraelem Ruskem, zároveň Ukrajinu o tom, že jsou tam početné ve 2 menšiny,
protože tady možná postupně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu. Hodně odkazuje pochopitelně,
jaký je ale historický vztah skutečně Izrael a Ukrajiny. Připomeňme, že Ukrajina se nechovala Židům příliš korektně v historii.

mluvčí 
No právě ten vztah není úplně jednoduchý, protože v té kolektivní paměti židovského národa Ukrajina, jak jste sama zmínila,
není úplně zaznamenaná jako země, kde by to Židé měli lehké. Ta míra antisemitismu tam byla historicky velmi vysoká. Spousta
Izraelců právě z té oblasti prostě si to pamatuje, má to v těch rodinách ty příběhy o tom, jak se k nim Ukrajinci zachovali za
druhé světové války, a právě ta druhá světová válka bych řekla to vlastně jakoby vyvrcholilo a tahle ta tam ty napjaté vztahy
mezi mezi židovskou menšinou Ukrajinci, kdy vlastně Ukrajinci bohužel byli ti, kteří mnozí velmi ochotně pomáhali nacistům při
při při holocaustu během během vlastně vyvražďování Židů, a to je něco, co samozřejmě v té v té paměti je. Proto také, když
když Volodymyr Zelenskyj hodně mluvil ve svém projevu v izraelském Knesetu o tom, že vlastně Ukrajinci pomáhali Židům
během druhé světové války, teď by zase Izrael měl pomoci Ukrajině, tak to prostě narazil, protože to bylo opravdu překroucení
historie.

mluvčí 
Máme přirovnal tu situaci holocaustu, a to už opravdu narazilo.

mluvčí 
A to samozřejmě nenarazilo, protože jakkoliv válka je je naprosto šílená a za aha a prostě mnoho civilistů při tom při tom
zahyne, tak přece jenom srovnávat s masovým vyvražďováním v plynových komorách je možná není úplně úplně vhodný
přechodem.

mluvčí 
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Překvapilo vás je tady možná lehce za kulhal ta noha ukrajinské propagandy, protože ukrajinský prezident hodně sází na
emotivní projevy v jednotlivých zemích a vztahuje se určité historické Parolek aktuální situace.

mluvčí 
Nevím, jestli za kulhal on možná si říkal, že on tím, že pocházející z židovské rodiny tím, že mnoho jeho příbuzných zahynulo
právě během holocaustu, že si prostě může toto dovolit, ale přece jenom prostě ta izraelská reakce v tomto byla taková
minimálně jako chladnější, někteří to odsoudili velmi velmi otevřeně, ale řekl bych, že toto je opravdu jenom 1 rovina toho
příběhu. Druhá rovina toho izraelsko ukrajinského příběhu je, že v posledních letech se židovský život na Ukrajině
neuvěřitelným způsobem zase oživoval pomocí různých organizací a různých projektů, takže vlastně už zase bylo minimálně v
těch větších městech vidět, tak by návrat toho židovského života a vlastně spousta ukrajinských Izraelců cestovalo na Ukrajinu
a spousta Izraelců bez ukrajinských kořenů cestoval na Ukrajinu, protože prostě to je místo, které je velmi důležité pro pro pro
judaismus mnoho mnoho důležitých rabínů se nám narodil na Ukrajině, takže to je ta druhá rovina vrchol.

mluvčí 
Vizitkou asi právě fakt, že se Ukrajina zvolila židovského prezidenta.

mluvčí 
A taky to je také určitá určitá ukázka toho, že prostě ta situace dneska úplně jiná, než byla třeba před 100 lety, takže takže si
myslím, že opravdu ta jaksi ten ten vztah v zásadě pozitivní dneska už a že prostě Izraelci strašně fandí Ukrajině a že jakoby ta
minulost samozřejmě tam je, ale není to něco, co by prostě naprosto dominovalo těm těm vztahům a prostě jsou tam opravdu
silné vazby právě mezi mezi lidmi, protože spousta Izraelců má kořeny na Ukrajině má rodinu na Ukrajině, má příbuzné známé
na Ukrajině.

mluvčí 
A zůstane částečně odpověděla přesto, jak pak rezonuje Izraelci hesla, která hlásá Rusko Vladimír Putin mluví o denacifikaci
Ukrajiny, jak moc reagují na tento narativ?

mluvčí 
Strašně negativně, protože to je prostě naprosté překroucení historie a samozřejmě to je historie, kterou kterou Izraelci znají, to
není pro ně to není prostě minulost, které ke které by se už nevztahovaly, tzn. když prostě ruský prezident mluví o denacifikaci,
tak tak prostě Izraelci ví, o čem, o čem mluví a je naprosto jasné, že prostě něco, co se musí naprosto odmítnout, je vidět, že to
je zcela jasné překroucení historie a bylo to i vidět na té reakci na bezprostřední reakci vlastně izraelské společnosti, kdy velmi
záhy po vypuknutí té války vlastně Izraelci vyšli do ulice mnoho právě Rusko ruských Židů pálilo například své pasy před před
ruskou ambasádou v Tel Avivu, takže tam bylo vidět, že vlastně skoro jedno, jestli někdo z Ruska nebo z Ukrajiny prostě ti lidé
se chtěl v této otázce naprosto spojili proti tomu, co vlastně Rusko dělá.

mluvčí 
Izrael tedy v tuto chvíli pomáhá také právě Ukrajincům, nicméně tady zaznělo, že nakloněný Rusku a Ruska v tuhle chvíli
prchají také tisíce lidí před válkou před Putinovým režimem. Možná otázka velmi jednoduchá. Nicméně koho podle vás přijme
víc jaksi vřeleji a jak budou obědvat menšiny vyrovnané pokusil izraelskou.

mluvčí 
Přítomnost takhle se to v Izraeli neřeší. Prostě, když jste Žid, tak jste Žid to nebude jako vy jste přišli z Ukrajiny a vy jste přišli z
Ruska, vy si to zasloužíte víc si to zasloužíte míň, já si myslím, že takhle se ti lidé sportovat nebudou. Například doufám, že se
nebudou takto startovat ani u nás, protože samozřejmě mnoho lidí prchá z Ruska, protože prostě jim tam hrozí nebezpečí,
takže já si myslím, že že opravdu v Izraeli Izrael umí přijímat velké uprchlické vlny, protože to stát, který vlastně vzniklo tím
způsobem, že tam přicházeli lidé ve vlnách z různých oblastí, takže já si myslím, že Izrael to toto zvládne navíc samozřejmě tam
už obrovská základna, protože v Izraeli žije více jak 1 000 000 lidí, kteří jsou z těch ruskojazyčných zemí, ať už je to Rusko,
Ukrajina nebo další postsovětské republiky, takže já si myslím, že ti lidé budou mít poměrně jednoduchou, má možnost se
adoptovat, navíc mnoho z nich už tam má rodiny, takže o to jednodušší to bude, takže já úplně si nemyslím, že by tam byla
nějaká averze vůči těm, kteří přicházejí z Ruska. Spíš.

mluvčí 
Narážela na to, zda nehrozí jakési přinesení toho konfliktu na půdu Izrael?

mluvčí 
Já myslím, že ne, že prostě to není, že ti lidé budou utíkat před tím Putinem, tam nepojedou to, aby, aby vlastně pro
propagovali Putinovu po Putinovi myšlenky, takže toho toho bych se neobával.

mluvčí 
Jasně, ale pak jsme zpátky u těch případů, kdy jsme tady dneska zmiňovali řada bohatých Rusů, našlo jakýsi azyl v Izraeli
ekonomický azyl, koupila se občanství. Jedním z případů je právě třeba majitel Chelsea Roman Abramovič, který jsme dnes
také zmiňovali, dá se nějak odhadnout, jak se Izrael vyrovná s těmito konkrétními případy?

mluvčí 
Jasně, tak to je můj se o 30 40 oligarchií, kteří kteří mají izraelští a izraelské občanství, takže to jsou ta čísla nejsou lidé, kteří
jaksi strhnout davy, protože tolik není. Oni si občas nekoupili většinou ani na ní mají nárok, protože prostě každý každý, kdo má
jednoho židovského prarodiče, má právo na to získat v Izraeli Izrael občanství, to jsou vlastně ty obrácené norimberské zákony,
kdokoliv by byl podle nacistů stíhán postižen jako Žid, tak má možnost získat v Izraeli občanství a samozřejmě ano Izrael se
bude muset vyrovnat prostě s přítomností těch těch ruských peněz, protože je jasné, že ti lidé najdou stranu, mají jaksi
investovali do izraelské ekonomiky, ty lidé tam nakupovali nemovitosti, ti lidé z investovali do různých startupu, ale taky měli
velkou velkou roli v otázce různých dobročinných projektů, tzn. mnoho univerzit, mnoho různých institucí, včetně muzea na
vašem například získávali peníze od od ruských oligarchů, tak že to co bude například, když je Velká Británie, to, co budou
řešit Spojené státy to, co budou řešit evropské země, bude muset vyřešit Izrael rozklíčovat prostě komu co patří a prostě začít
se od těch ruských peněz odstříhávat a samozřejmě to bude, to bude zajímavé.
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mluvčí 
Očekávám, že to bude dít v následujících týdnech nebo letos.

mluvčí 
Ono se to děje, ono se to děje například různé univerzity a konkrétně na vašem řekli, že už prostě nebudou přijímat peníze od
těch konkrétních ruských oligarchů, že dokonce přejmenovávají se různé studijní programy, různé budovy, které byly
pojmenovány po nich, takže to už se děje, ale to je relativně jednoduché samozřejmě mnohem komplikovanější jsou ty ty
majetkové struktury různých investičních fondech atd. na to asi si musíte pozvat finanční analytiky a experty, protože.

mluvčí 
Mimochodem, když se zeptám, poprosím krátkou odpověď právě v případě Romana Abramoviče, sám ukrajinský prezident
Zelenský jaksi volal po tom, aby zrovna jeho Izrael tak nějak ušetřil sankcí, řeknu velmi jednoduše překvapil.

mluvčí 
Nejen Izrael také Evropani, protože Abramovič se údajně zapojil do vyjednávání mezi Ukrajinou Ruskem sám za loňský tvrdí, že
prostě nechte Abramoviče být, protože my potřebujeme právě pro to jednání, takže uvidíme to s Romanem Abramovičem
nakonec dopadne.

mluvčí 
To byla Irena Kalhousová, izraelský pohled. Děkuju za rozhovor.

mluvčí 
Já děkuju za pozvání.

mluvčí 
Vám všem díky, že jste se dívali více otázek ani odpovědi už v pořadu věci neuslyšíte. Těším se na viděnou na CNN Prima
News zůstaňte s námi.
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mluvčí 
Václav Havel v roce 2008 řekl, já myslím, že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná
a kde končí. Měl Václav Havel pravdu.

mluvčí 
Fondu Plav měl srandu, bohužel měl Brandov to tam už tu měl pravdu, protože agresivní a politika je řidičů.

mluvčí 
Jela charakteristická i novým v předrevolučním hrozí mu ale již před revolučním Rusku existoval úplně jiné tendence Alexandra
Hermína čokolád jste začátek 19 8000 již mluvili o tom, že růst možná příliš velké, že další ta země už by se neměla dál
rozlišovat, ale ony rozšiřovaly nehledě na to, co a lidí pojal nízkou guru si Polsko rozšiřoval tu zemi i nadále Allison rychlý
Alexandr sedí nechtěla rozšiřovat daru jako za jasných 13 let vlády Rudolfa nerozšiřoval. Mikoláš sdružují snil o rozšiřování
impéria, zejména na Dálném východě 4 komunistický režim se je ze svého Frey si a agresivní než to nemá nic společného s
Ruskem je agresivní stejně jako na 1000. Moc je to prostě totalitní a násilník z ní řeší ideologie a podívají také se na já.

mluvčí 
Jich Island vizi vlna.

mluvčí 
Laiku Sovětského sám rozhlasu tam nejsou žádné národní a zná se naši, když se podíváte na státní 17, tak to byla zeměkoule
se srpem a ladí ven, takže tam byla ta touha ovládnout celý les věc a Putin pokračuje v těchto sovětský hrají cynický žijí a rady
tazích chce pokořit svět přímo hůře tím lépe nikdy se nezastavím, 100 je něco naprosto jiného, než to současné vnímání, kdy
tedy Helsing EU mluvy sedmdesátého pátého roku říkají, že hranice jsou nedotknutelné a musí se respektovat naše šesti,
podceněna žije ve světě, kde obyčejný člověk není Šťastný, ale měly by být Šťastné. Já a země, já myslím, že můžou uvádí
generaci ruských analytiků, nyní už nepůjde silnej zná a budeš vyznávat. Václav stejné hodnoty, o kterých hovořil Václav Havel.

mluvčí 
Co je to hlavní, co bychom my tady v České republice v dalších částech Evropy, protože my rozhovor s vámi pošleme i další
médií v Evropě si měli hlavně pamatovat.

mluvčí 
U baziliky vložit do měkka vstupu mít.

mluvčí 
Myslím, že hosté měli tu budu pamatovat na to vše, co se stalo 24. února, je.

mluvčí 
Výš posly.
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mluvčí 
Bezprecedentní.

mluvčí 
Posílají já.

mluvčí 
Poválečné Evropě Blair Evropa se těšila a míru v roce po roce 1945 rozpad komunistického vyvíjet.

mluvčí 
Já hrozně na vedla.

mluvčí 
K válce v Jugoslávii byla tragédie, ale ta.

mluvčí 
Kůže že.

mluvčí 
Jsem je, že Conana, ale i teď se tady nebavíme o nějaké vnitřní válce v Jugoslávii, ale jet tady válka proti.

mluvčí 
Zemí, která Bolek moč.

mluvčí 
Roku 91 31 let. Milan Kaderka nezávislá, a to jen jsem snad, které se ani agresor.

mluvčí 
Je tady byla můj.

mluvčí 
Je zločin jsem porušil až světový řád kácí vykonal zločiny proti lidskosti, takže Sany jen není možné se nějak s tím agresorem
smířit dají nemluvím o Rusku, ale o chudinském režimu. S tím se nesmí říct bomba změřili, jestli se smíří, tak za a kdo to bude
znamenat další agresi, hluk a zásadní svět nejenom Evropa na to.

mluvčí 
Služby.

mluvčí 
Měly hradit, aby vzniklo nové Rusko tak jako po roce 45 vznikla nové Německo a jo, které bylo zapojené do evropského
systému, které si opozdilo o mír a vynakládal své prostředky, ne na válku, ale na blahobyt vlastního obyvatelstva řeší až to
samé dostat musí státu v Rusku ptá ale jestli to agresivní měli tady jsou dané Rus se.

mluvčí 
Musil již proměnit v nejmenší míru.

mluvčí 
Mají demokraté myslí stát, který bude směřovat do Evropy. Stáž se část zažili Evropany ekonom nejvíc taky i zdroj ČS vojenský
podobně jako bundeswehr získal svůj řád si na co tak že to je to síla současné Evropy. Vytvořit nové riziko a všechny
prostředky, které máte k dispozici kromě rozšiřování a že mi zlý rovnými proč vlastně je potřeba jet a kde se naši dosáhnout
tohoto cíle každý den síla samozřejmě bude složitý rodině, jak tomu bylo v Německu.

mluvčí 
Rusku lobbování tenista anděla.

mluvčí 
Nakonec bude i oceněn Růža dům národem naše a myslím dělí je jen náš region a České republice a myslím nehledě na
všechny ty hrůzy a v úseku Rusům chovají dobře. My jsme dlouho přátelé pomůžete jmenuje i Rusku i Evropě, když kromě
můžete vytvářet nové Rusko jako součást Evropského společenství.

mluvčí 
Které Rusko, které.

mluvčí 
Už nebude schopné rozpoutat válku, aby ty mechanismy.

mluvčí 
Které organismus nebo naši budou fungování.

mluvčí 
Neumožnila Rusku stát se znovu agresorem je stejně tam jako Německo, tam už nemůže bít a agresi loni mocností, takže to je
cíl západu FA v souvislosti s Ruskem.

mluvčí 
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Pane profesore, mockrát vám děkuji za rozhovor. Moc vám děkuji za vaši odvahu a doufám, že se brzy osobně potkáme v
lepších časech. Na shledanou.

mluvčí 
Za to, že patříme, je to už neděje sděluji já doufám úklid.

mluvčí 
A velice hodné sousedy.

mluvčí 
Z boje mezi zdravým.

mluvčí 
A u všechny Ukrajince.

mluvčí 
Skal dluh.

mluvčí 
A soucítím s nimi.

mluvčí 
Jistí smál Ukrajinu.

mluvčí 
Doufám že já budu moci podílet na obnově Ukrajiny, zdravíme 3 zdravím všechny z ROP Panny výzvu, kteří se nyní s spojily v
to učí blaží na straně dobra proti zla TOS je velice důležité, ahoj to duše lidí. Děkuji vám.

mluvčí 
Popisuje v rozhovoru pro Českou televizi historik Andrej Zubov popisuje to, co se v Rusku dělo děje a také to, co se může dít
do budoucna, pokud západ neudělá konkrétní kroky, popisoval problémy, které Rusko má, přišla aktuální informace, která se
týká toho, co Rusko právě dělá. Z ohledem na české diplomaty Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na Twitteru
píše, cituji náměstek Smolek tedy Martin Smolek dnes večer předvolal ruského velvyslance, aby ostře protestoval proti
provokacím ruských orgánů vůči pracovníkům našeho velvyslanectví v Moskvě. Nepřijatelné chování Ruské federace je v
naprostém rozporu s povinnostmi přijímacího státu dle vídeňské úmluvy. Vídeňská úmluva byla podepsána 18. dubna 1961 a
definuje pravidla diplomatických styků. Týká se například toho, kdo za jakých okolností má být přijat do dané země, jaké má
možnosti, jaké tam má výjimky, jaké má privilegia, v uvozovkách, jinými slovy, co mu garantuje přijímací země. V tuhletu chvíli
ještě nejsou k dispozici podrobnosti snažíme se na ČT 24 zjistit, jakmile budeme mít samozřejmě se ve vysílání ČT24 také
pečlivě dozvíte. Mezitím se budeme věnovat tomu, co otevřel sám Andrej Zubov, který když s námi hovořil ve vysílání České
televize, tak se byl dobře vědom toho, že jeho slova o Vladimiru Putinovi můžou pro něj znamenat 15 let vězení. Zaměříme se
na historii na to, co zmiňuje velmi často, také Vladimír Putin odkazy na určité historické souvislosti, kterými se snaží
ospravedlnit agresi na ukrajinské území. Proto je se mnou ve studiu paní Dr. Daniela koleno vzkaz z katedry ruských a
východoevropských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte, dobrý večer. Tím
je pro vás jako historičku Andrej Zubov.

mluvčí 
Myslím, že v poslední době především veřejným činitelem odvážným hlasem, který zaznívá z Ruska hlasem, který ho si troufne
vyslovit věci, tak, jak SOU, jak je vidí, jak si mnozí v Rusku nedovolí pojmenovat, takže myslím, že historik Zubov dnes jak si
stojí za historii za veřejným činitelem dubovém.

mluvčí 
My teď společně zůstaneme u historie, a to proto, že se podíváme na historii Ukrajiny hned z několika různých úhlů pohledu
hrůzných dobách historie, protože Rusko Ukrajina jsou 2 země, které mají částečně společnou minulost, ale to, co často
zmiňuje Vladimír Putin, kdy se snaží ospravedlnit ovládnutí Ukrajiny, tedy snahu o ovládnutí Ukrajiny, kdy mimo jiné tvrdí, že
území Ukrajiny bylo ruské a podobně, případně naznačuje, že Ukrajina jako stát vlastně vůbec neexistuje, neodpovídá úplně
tomu, co se týká historie samotné Ukrajiny, projdeme 7 období historie Ukrajiny, tedy území, které dnes považujeme za
Ukrajinu, abychom ukázali, jak se měnila situace na tomto území, jaké národy tam žili a také, do jakých říší ukrajinské dnešní
území patřilo, začneme Ota Vikingů, a to doslova do písmene detailně se zastavíme u těch situací a především toho, co se dělo
ve dvacátém století, až se dostaneme po současnost, začínáme ale v osmém až třináctém století, a to byla doba, kdy
skandinávští Vikingové mířili po řece Dněpr do hlavního města byzantské říše, tedy Konstantinopol a mířily mimo jiné přes
osadu Kyjev té osadě, která získávala na stále větším důrazu a větším významu se někteří z nich usadili, zůstávaly tam
dlouhodobě. Byly to ti, kteří si následně také začali říkat, abych byl úplně přesný Rusové paní doc. Paní doktorko, když se
podíváme na ten začátek příběhu, který je právě s tímto obdobím spjatý, který také zmiňuje Vladimír Putin, kdo byl, prosím,
princ kyjevské Rusi, kterému se říkalo buď Waldemar Volodymyr, anebo Vladimír podle různých verzí?

mluvčí 
Tak byl to syn kněžny Olgy, která patřila do toho rodičovského rodu, který právě přišel ze severní Evropy, patřil mezi tedy ty,
které pocházely z těch pekingských oblastí od Vikingů. Olga přijala první křesťanství, ale rozšířilo se také původně se jak se
očekávalo, byl to tedy až Vladimír, který přijal potom křest pro Kyjevskou Rus, a to z Konstantinopole druhého tehdy centra
křesťanství, protože církev byla tehdy rozdělena a on se z určitých mocenských důvodů rozhodl zvolit tedy Konstantinopol, je
určitá tradice, že jaksi vybíral zvažoval, které náboženství pro Kyjevskou Rus by bylo dobré a vybral tedy to pravoslaví, protože
jeho vyslanci byli oslněni Konstantinopoli.

mluvčí 
Teď zmiňujete Konstantinopol, tak myslíte centrum samotné církve, jinak ten křest jako takový proběhl na Krym? Ano.
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mluvčí 
Přesně tak. Vladimír potom jaksi toleroval i pohany i pravoslavné věřící, je znám takový taková velká událost, kdy nechal své
poddané vstoupit do Dněpru právě v Kyjevě a tím teda uspořádal hromadný křest, ale pravda je, že pohanství dál v kyjevské
Rusi bylo něčím, čím se zkrátka bylo možné běžně setkat možná spíš než Vladimírovi, tak možná bych se vrátila ke Kyjevu jako
centru kyjevské Rusi, protože nebylo to jen obyčejné město, ale byla to křižovatka obchodní křižovatka a z toho důvodu byla
velmi důležitá právě pro ty cesty mezi jihem severem, protože je to řeka, která teče ze severu na jejich a ve chvíli, kdy se
otevřely italské obchodní přístavy a ten mezinárodní obchod se přesunul na moře, tak je svojí váhu ztratila s tím vlastně spojen
počátek toho pádu Kyjeva, ale samozřejmě Vladimír, který chtěl vládnout větší říši, distribuoval tedy jednotlivá města mezi své
syny, tak se zasloužil také o to, že Kyjev stal určitým způsobem nestabilním, protože zkrátka ten centrální vládce nemohl
kontrolovat trvale to území.

mluvčí 
Jako takové, když se Vladimir Putin odkazuje tedy k tomuto Vladimírovi, říká to je ten důvod se nechal pokřtít na Krymu, tzn.
krimi ruský, protože tady je ten začátek, tak on se tedy odkazuje na potomka skandinávských Vikingů.

mluvčí 
Přesně tak ano.

mluvčí 
A tzv. Kyjevská Rus expandovala do třináctého století a postupnými invazi jsem invaze misí potom podmanili Mongolové většina
ruských invazí. Pardon zemí se potom sjednotila v litevském knížectví, které fungovalo od roku 1795 tam patří dnešní země
Litvy, Běloruska, severovýchodního Polska, větší části Ukrajiny a západních okrajů Ruska. Litva tak stal největším státem
Evropy a ten vliv přešel z Kyjeva do Vilniusu. Zajímal by mě, prosím, paní doktorko, rok 1648 to bylo povstání kozáků, tedy
lehké jízdy, která byla součástí Polsko litevské armády. Jak moc rezonuje v dnešní ukrajinské společnosti právě odkaz na
kozáky na jejich boj za nezávislost za svobodu?

mluvčí 
Tak Bohdan mělnický, který vedl tohle povstání, také samozřejmě považován za ukrajinského hrdinu, protože ses s vzepřel a
Polsku a té polské dominanci a snažil se tedy pro Ukrajinu vymoci vlastně větší samostatnost. Stál u zrodu té západočeské si
Che, která se postavila Polákům, vymohla si určitou nezávislost. Končí tohle povstání ovšem Chmelnického volbou dohodnout
se s Ruskem, to je rok 1654 a tady se za cenu tedy autonomie mělnický přidává k Rusku a nabízí tedy svoji podporu Rusku
proti Polákům. Tahle oblast potom vlastně podlehla řešení Polsko ruské války později potom v rámci toho Andrašovský ho míru,
který přišel v roce 1667 ta levobřežní Ukrajina připadla Rusku a hejtmanské Ukrajina, jak si zachovala určitou svéráznost, ale tu
svoji autonomii samozřejmě ztrácela.

mluvčí 
Duši tělo obětujeme naši svobodu ukážeme, že jsme bratři z kozáckého rodu, to se zpívá a v ukrajinské hymně to je odkaz
právě na tohle období.

mluvčí 
Samozřejmě možná je dobré ještě připomenout, že na začátku osmnáctého století se kozáci postavili i Rusku, když zjistili, že se
ta dohoda z poloviny sedmnáctého století jaksi nebude dodržovat. A Petr první bohužel porazil porazil jejich spojence Švédy a
tam se potom už bavíme vlastně o vtělení těch té levobřežní Ukrajiny právě Rusku takovou jako vrcholnou panovnicí, která
připojila ta ukrajinská území a definitivně k Rusku s pomocí svého knížete Potěmkin, tak byla Kateřina druhá, která splnila ten
Petrovský plán, aby Rusko mělo přístup k moři. Petr první se dostal k Baltskému moři a Kateřina druhá potom k moři černému.

mluvčí 
Kateřina druhá známá jako veliká ano, která byla na trhu a poté, co fungovala, v uvozovkách převrat 1762-1796 která chtěla
vytvořit něco, čemu říkal nové Rusko nebo nová Rus, co mělo být a k čemu se to odkazu?

mluvčí 
No odkazoval se právě do těchto nových území, které získávala pro Rusko v průběhu té druhé poloviny osmnáctého století.
Snažila se vytvořit určitou základnu pro ten slovanský stát, který do budoucna se prostě bude připomínat právě tady na té
mafie, myslím dobře vidíme, že si Rusko v tomto období právě i potom v důsledku napoleonských válek připojuje území, která
nejsou pravoslavná, která značně etnicky komplikují tu národnostní mapu Ruska a jaksi ten plán připojit se tato evropská území
Kateřině, mnozí také proto vyčítali, protože se domnívali, že tady tím připojením velice komplikovaných společností, které a
priori nebyly připraveny přijmout carskou vůli jako tu jedinou vlastní, tak se proti ní bouřili a Rusko muselo vynaložit poměrně
hodně úsilí k tomu, aby je, jak se podrobilo.

mluvčí 
Ta nová růst nebo nové Rusko také termín, který někdy slýcháváme od separatistů na východě země v okolí Doněcka
Luhanska, nějaké období dějin se tady odkazují, když se hlásí k tomuto termín?

mluvčí 
No, je to konec právě toho osmnáctého století. Je to ta Kateřinská expanze na směrem k černému moři, řekněme.

mluvčí 
První světová válka bolševická revoluce v roce 1917 vyvolala samozřejmě obrovské ztráty, nejenom-li na straně těch, kteří žili
na území Ukrajiny, ale vyvolal otřesy i v dalších oblastech. Bolševická vláda se snažila ukončit nepřátelství s Německem a jeho
spojenci, proto v roce 1918 podepsala ve městě Brest. Litevská smlouvu, kterým a která zajišťovala, že přišla o Ukrajinu později
smlouva byla anulována v okamžiku, kdy byla má zajištěna porážka Německa. My ale pojďme, prosím, o chvíli dřív roku 1917
do okamžiku byla vyhlášena autonomie.

mluvčí 
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Ano, přesně tak, tak tam je podstatné, že ukrajinské národní hnutí se velmi aktivizovat na konci devatenáctého století po těch
Rusy fixačních vlnách, které přicházely od roku 1830 od právě toho trojího dělení Polska, které definitivně k Rusku připojilo
část další část ukrajinských území. Promiňte.

mluvčí 
Že vstup do řečí to bylo tak do řeči to bylo také období, kdy se řada z nich přesun do habsburské říše, kdy se směrem k nám
naše území.

mluvčí 
Vlastně Halič Lvov se staly potom centrem toho ukrajinského národního hnutí devatenácté století a zejména jeho konec tímhle
tím typické.

mluvčí 
To bylo pardon, dnešním omluvám se jednou nastoupím do řeči a je to také období, kdy byla zakazována ukrajinština, kdy tam
byl ten odpor vůči jazyku takovou hrůznou ano Rusku ano.

mluvčí 
Rusko ano. Halič byla v tomhle tom volnější, ačkoliv tam ta elita byla taky Polska, byly tam není nejedná se o ryze ukrajinská
území, ale vrátím se do toho roku 1917 právě to národní hnutí vrcholí v předvečer první světové války a potom v roce 1917 už
jsou k dispozici rada, která jaksi dokáže s artikulovat nejen ty národní nebo sociální požadavky, ale přímo i politické požadavky
na to je v únoru roku 1917 kdy reaguje tahle ta ukrajinská elita vlastně politická v tu chvíli na únorovou revoluci v Rusku na
rezignaci cara na pád carismu v Rusku vyhlašuje autonomii, čili jakousi vůli. Stát se součástí federace, kterou by tedy byla
Ukrajina Rusko součástí rovnou, no potom přijde vítězství bolševiků v tu chvíli tahle ta ukrajinská politická elita vlastně reaguje
deklarací nezávislosti, následuje útok Německa, protože ještě probíhá první světová válka, jakkoliv bolševici vyhlásili ten svůj
mír bez anexí a kontribucí, tak vlastně Ukrajinci se v tuhle chvíli spojili s Německem, a právě ten Brest litevský mír, který jste
zmiňoval, garantoval nebo zajistil Ukrajině jakýsi požadavek na nezávislost na nějaké větší nezávislé území. Tenhle příběh
končí prohrou Německa v první světové válce trochu pokračuje Polsko sovětskou válkou, která trvá potom do roku 1920 jenže
s porážkou Poláků tenhle ten anti sovětský vlastně nebo ne sovětský národní program Ukrajinců vlastně končí, aby 3 státní
útvary, řekněme, které v průběhu těch 1917-1920 vznikly, tak končí vlastně neúspěchem vyhlášena v Charkově ukrajinská
sovětská socialistická republika, ta se postupně Terry jaksi Ross rozroste o další území v roce 1934 už se znovu stane hlavním
městem téhle té Ukrajiny Kyjev po tom, co tedy jaksi bolševická bolševické centrum v Moskvě uzná za vhodné ten Charkov, s
kým to Charkovské centrum přesunout do Kyjeva.

mluvčí 
Předtím v roce 1922 vzniká a Sovětský svaz mezi lety 1919 19 22 se území dnešní Ukrajiny stal jedním z klíčových bojišť ruské
občanské války. V okamžiku bolševici zvítězili nad opozicí v roce 1922 se tak může udát další krok ukrajinská sovětská
socialistická republika se stala součástí nově vzniklého Sovětského svazu. My ale paní doktorko, prosím, podívejme nejenom
na to, co se dělo tady, ale co se dělo také odsud směrem sem, protože tady přišla vlna emigrace směrem k dnešní České
republiky tehdejšího Československa.

mluvčí 
Máte pravdu, je to velmi významná součást našich dějin, na kterou můžeme být pyšní jako na málo co v důsledku té bolševické
moci uprchlo z tehdejšího Ruska z toho bývalého carského Ruska na 3 000 000 lidí. Ti hledali azyl v Evropě a naše vláda
československá vláda společně s prezidentem Masarykem vlastně vyhlásila tzv. ruskou pomocnou akci v rámci níž přišlo do
Československa až 35 000 lidí, kteří zde hledali jaksi příležitost dokončit studia vysokoškolská nebo jakákoliv jiná, která jim
znemožnila první světová válka, ale vlastně základní myšlenkou toho plánu bylo právě umožnit jim otevřít jejich zařízení jejich
školy a nechat dostudovat, aby se pak mohli vrátit do vlasti vlastně pokračovat v úspěšném vývoji těch států a díky tomu,
pokud se bavíme o Ukrajině, tak v Praze fungovala, fungovalo dokonce několik akademických institucí mimo jiné ukrajinská
volní univerzita, svobodná univerzita v Poděbradech zase ukrajinská hospodářská akademie. Možná, co je dobré říct ještě pro
ten dnešní kontext. Je to, že ruská pomocná akce jakkoliv se jmenovala ruská, tak se neomezovala ruským etnikem byla velice
štědře jaksi k dispozici jakýmkoliv národům jakýmkoliv věřícím ve chvíli, kdy se prostě o to stipendium rozhodli ucházet, byly
dobrý dobří studenti, tak podporu dostávali.

mluvčí 
I z těch nejdůležitějších fází moderních dějin dnešní území Ukrajiny je období 1932 19 33 tedy hladomor, kdy zemřeli minimálně
3 000 000 lidí hladomor vyvolaný Stalinem sovětským vůdcem diktátorem Josefem Stalinem. Byla to genocida, byl to pokus o
genocidu?

mluvčí 
To jsou různé názory a musím říct, že ta otázka taky hodně politizována, takže já jsem ráda obracím k autoritě Normanu
najímají Markovi, který zkoumal genocidy vlastně snažil se tedy najít nějaké meze i proto, co se stalo v těch letech 32 34 na
Ukrajině a jeho názor je ten, že ta represe probíhala podle definice, která byla stavěna k likvidaci toho rolnického vlastnictví
půdy k likvidaci nějakého potenciálu, aby rolníci jaksi se zvedly odporu a že tahle kategorie se nápadně shodovala s tím
ukrajinským etnikem, nápadně se dotýkala těch nejúrodnějších částí oblast, tak ty toho Sovětského svazu a tedy dotkla se
rapidně Ukrajiny, je pravda, že informace o tom, že chybí obilí, že hrozí hlad, přicházeli Stalinovi už v průběhu roku 1931 tehdy
se to týkalo Kavkazu a Stalin tam nechal otevřít státní sýpky, když tyhle informace začaly chodit z Ukrajiny, tak sýpky neotevřel.
Naopak zdá se, že byl rozezlen tím, že Ukrajina není schopna dodávat těch svých 40 % obilí, které bylo vlastně exportováno ze
Sovětského svazu, aby byla podpořena ta těžká industrializace vyhlášená Stalinem a že tedy jaksi ta opatření byla spíš
přitvrzování, než že by se otevírala, jsou ty popisy jsou drastické, mluví se o uzavřených oblastech, kam zkrátka nikdo nesměl,
nikdo nesměl ven, mluví se o kanibalismu, ne náhodou ho teď Putin používá vlastně jako nějakou signální tezi, že se tohle
zkrátka na Ukrajině děje, akorát zapomíná, že to byla vynucená situace v tom roce 33 34 no a myslím, že je také zajímavé si
uvědomit, že tomu hladomoru byly použité síly těch městských straníků, které, kteří byli posíláni komunistickou stranou nebo
bolševiky vlastně k vyrovnání těch schovaných osiv a prostě schované schovaných potravin, které podle toho Sovětského
vedení se domnívali, i jsou zkrátka všude na Ukrajině. Jednalo se zhruba 20 30 000 lidí, kteří sem museli účastnit tohohle toho
vyhánění hladových lidí v podstatě týrání jich potom se to podepsalo na jejich loajalitě bolševické straně.
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mluvčí 
Obilnice Evropy tu je dnes často pojmenování Ukrajiny taky vnímala jenom Stalin vnímal tak Hitler Ukrajina zažila jedny z
největších masakrů během druhé světové války jako takové ostatní německý prezident o tom sám hovořil, že často se si lidé
myslí, že samotný holocaust začal v Auschwitz nebo Auschwitz nebo v Treblince, ale nebylo tak začal na Ukrajině. Ostatně byly
tam velké masakry Židů už předtím, než začaly fungovat továrny na smrt v Kamenci podolském zavražděno přes 20 000 lidí,
největší potom masakr kyjevských Židů v babím jaru zavražděno přes 30 000 lidí. Během druhé světové války a se hodně
měnilo to, kdo na Ukrajině byl, kdo jakým způsobem působil velmi často zmiňuje Vladimír Putin banderovce jakožto ty, které on
odkazuje k nacismu, kdo byli banderovci, jak je můžeme tou dnešní perspektivu i s pohledem na to, co se tehdy v té době dělo
hodnotě?

mluvčí 
Znovu jde o velice složitý problém, který bývá často politizován, myslím z hlediska té Putinovy argumentace důležité si
uvědomit, že jakkoliv na Ukrajině extrémní nacionalisté působí, tak nikdy nedokázali v poslední době překročit čtyřprocentní
hranici a nejsou v parlamentu, nejde tedy o nějakou masovou záležitost. Pokud jde o minulost extrémního nacionalismu na
Ukrajině, tak začíná někdy ve dvacátých letech v těch oblastech kontrolovaných Polskem, vzniká organizace ukrajinských
nacionalistů a ta tedy v zájmu a dosažení toho národního státu a národních cílů, tak terorizuje to místní obyvatelstvo v roce 32
jsou banderovci, takzvaní banderovce nebo ty extrémní nacionalisté dokonce popraveni a potom jaksi nastává určité určitá
změna orientace těchto skupin. Později v té druhé světové válce se potom objeví část těch ukrajinských nacionalistů po boku
Hitlera po boku těch hitlerovských jaksi vojsk a na.

mluvčí 
Je jejich.

mluvčí 
Činnost vykládána jako účast vlastně na decimaci těch národnostních menšin, kterými Ukrajina dodnes vlastně typická, takže
záleží, z jakého úhlu pohledu se na jejich činnost zkrátka díváme, myslím ale, že to, co se stalo během druhé světové války, je
tak z ruského pohledu nepochopitelné z toho důvodu, že Rusko vlastně nebylo nikdy okupováno, zatímco Ukrajina jaksi celým
územím byla zapadla do té okupace a pro to je Ukrajina snadno vlastně obviňována za kolaboraci nebo spolupráci s Němci, ale
máte dneska význam, to je otázka, na kterou myslím se třeba ptát.

mluvčí 
Další část vývoje území, které dnes nazýváme Ukrajinou a Krym byl to Chruščov, který v uvozovkách daroval Krym. Můžeme
říct, že Chruščov daroval Krym, nebo to proběhlo podle všech pravidel, které si sám Sovětský svaz nastal.

mluvčí 
Tak Chruščov v roce 54 samozřejmě nebyl ještě tak silným vládcem, aby mohlo takovouhle věc udělat sám ze svého jaksi
nápadů a bez toho, že by tato záležitost prošla nejen nezbytnými administrativními a rozhodovací my orgány vlastně nebo
činností těch orgánů, tak to prostě nebylo možné. Chruščov pokud o něm můžeme uvažovat jako o někom, kdo má kontrolu
nad tou komunistickou stranou, tak je to až rok 1956 dokonce dovolí vlastně kritizovat staly dál léta 53-55 jsou záležitostí
kolektivního vedení a ten kolektiv je také zodpovědný za to, že Krym byl Ukrajině podle všech vnitřních pravidel Sovětského
svazu předán.

mluvčí 
Po pádu Sovětského svazu se Ukrajina v roce 1991 stává jedním z mnoha nových nezávislých postsovětských států a i když
skočíme do současnosti, tak tuhle chvíli se jedná především o 2 území, která jsou v tuhletu chvíli přinejmenším pod vlivem,
anebo přímo okupované Ruskem. Jde o Krym, který okupovaný od roku 2014 a také okolí Doněcka Luhanska, kdy jsou
separatisté, které uznal jakožto samostatný stát Vladimír Putin, potažmo tedy Ruská federace. Stále se ale jedná o ukrajinská
území. Paní doktorko, když se na to podíváme celkově a bavíme se o tom, co má Rusko Ukrajina společného, když se podíváte
do té historie a co naopak rozhodně ne. Jaké uděláte, prosím, tyto kolonky v no rozhodně mají společnou tu sovětskou
minulost, donedávna měli společný vztah k té sovětské minulosti, protože se stavěly negativně stalinismu ty výzkumy, ty
otevřené archivy zkrátka svědčily o tom, že teror, který Stalin rozpoutal v Sovětském svazu, zdevastoval nejen Ukrajinu, ale i
Rusko vlastně možnosti toho státu rozvíjet se Rusko pod vedením prezidenta Putina zahájilo historickou politiku, která se tímhle
výkladem rozešla a Ukrajina na to reagovala vlastně dekomunizaci, kterou vyhlásil prezident Porošenko v roce 2015 takže tady
se o stejném vztahu k té sovětské minulosti už nedá mluvit. Mají určitě společného mnoho, pokud jde o rodinnou historii,
protože řada těch rodin, které přišly v průběhu sovětské doby do Ukrajiny, tak má litevské sovětské ruské kořeny. Zkrátka jsou
to rodiny, které jsou široce rozvětvené a ne náhodou ti uprchlíci, kteří dnes utíkají třeba z Oděsy, tak jaksi se hlásí k rodinám v
Moskvě nebo nám sem hlásí rodiny v Moskvě, abysme je, abysme jim pomohli zrovna tak jsou oslovováni lidé z Litvy, čili
tadyhle ta společná rodinná historie, ten společný vztah k tomu Sovětskému, tak ten tu určitě je. Pokud jde o hospodářství, tak
oba ty státy.

Ruská vojenská agrese proti Ukrajině
TV , Datum: 26.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 00:33 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 9 881 937,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
31 dní po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu oznámilo ruské ministerstvo obrany, že úspěšně ukončilo první fázi vojenské
operace.

Martin POUVA, moderátor 
Teď se prý Rusko zaměří na úplné osvobození Donbasu. Podle OSN už zemřelo ve válce na Ukrajině více než 1 100 civilistů.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Zatímco prezidenti jednají, tisíce lidí leží na jednom z varšavských náměstí. Připomínají si památku obětí války na Ukrajině.
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Nejvíce životů si vyžádal nedávný útok na divadlo v Mariupolu. Ukryté před bombami tam měly být hlavně ženy a děti.

Maria RADIONOVA, přeživší z divadla v Mariupolu 
V jednu chvíli jsem zaslechla jen hvízdnutí a pak mě muž stojící za mnou chytil za krk a donutil mě se sehnout. Pak mě přitlačil
ke zdi a kryl mně svým vlastním tělem.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Ruská vojska dnes poprvé vstoupila do Slavutyče, města, které vyrostlo pro ty, kteří utekli z oblasti zamořené po havárii v
Černobylu. Okupanti zadrželi starostu. Místní okamžitě vyšli do ulic. Nejméně 3 výbuchy se ozvaly i ve Lvově, pouhých 60 km
od polských hranic.

Sergej RUDSKOJ, šéf operací ruského generálního štábu 
Útočné akce ozbrojených sil Ruské federace jsou prováděny v různých oblastech. Ruské jednotky zablokovaly Kyjev, Charkov,
Černihiv, Sumy, Mykolajiv. Cherson a většina záporožských oblastí jsou plně pod kontrolou.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Měsíc po začátku invaze Kreml tvrdí, že splnil vojenský plán, a mění strategii. Vojska přesune na východ a úplně obsadí
Donbas. Podle Západu se ale Rusku nedaří. Postup jeho armády se úplně zastavil.

Volodomyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Počet ruských ztrát v této válce přesáhl 16 000 padlých vojáků. Včetně nejvyšších velitelů.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Situace na některých místech je ale stále nejasná. Sporné například je, která strana ovládá Cherson. Stejné pochyby panují
okolo Mykolajivu. Na Ukrajinu mezitím ze Západu dál proudí dodávky humanitární i vojenské pomoci. Do bojů proti Rusku se
dnes zapojila dokonce i jednotka běloruských vojáků. Anežka Pichrtová, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Kvůli neúspěchům ruské armády na Ukrajině zažívají krušné chvíle lidé z blízkého okolí Vladimira Putina. Někteří členové vlády
se prý už týdny neukázali na veřejnosti, a první z nich už dokonce Rusko i opustili.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Za vpádem na Ukrajinu podle bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva stojí sám Vladimir Putin.

Dmitrij MEDVEDĚV, bývalý ruský prezident 
Operace jde podle plánu, který připravilo a schválilo vrchní velitelství. Proto to dál hodnotit nebudu.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Podle některých zdrojů se Medveděv snaží od situace distancovat.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
Do těch zločinů putinského režimu je namočen a zapojen takovým způsobem, že mu to moc nepomůže.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
2 týdny se na veřejnosti neukázal ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Podle poradce ukrajinského ministra vnitra Antona
Haračšenka Šojgu utrpěl infarkt, a to poté, co ho Putin kritizoval za postup na Ukrajině. To ale Kreml vyvrací. Jako důkaz dnes
zveřejnil video, kde Šojgu údajně jedná o státních zakázkách. Kvůli sankcím prý z Ruska utekl Anatolij Čubajs, tvůrce ruské
privatizace v 90. letech. Podle deníku Kommersant byl jemu podobný muž vyfocen před čtyřmi dny v Istanbulu.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
Může vysílat signál vůči dalším členům elity, že není třeba se čeho bát a že se dá dát od toho ruce pryč, aniž by to neslo nutně
s sebou třeba fyzickou likvidaci. Politické vedení v Rusku není jednotné, že elity nejsou jednotné a že některým osobám z toho
vedení dochází, že ta válka je pro Rusko ohromná katastrofa.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Putina by tak mohlo opustit víc lidí z jeho okolí.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí 
Je to zapadající hvězda. On si musí uvědomit, že to, že byl nedotknutelný a v uvozovkách skoro všemocný car v Rusku, že to už
je pryč.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Vyjednat pro Rusko lepší podmínky by údajně mohl oligarcha Roman Abramovič, který je nyní prý v Polsku.

Pavel HAVLÍČEK, analytik Asociace pro mezinárodní otázky 
On může být tou osobou, je to člověk, který, řekněme, má poměrně široké mezinárodní konexe, a on může být tím
prostředíkem, který zařídí to, že se například setká ukrajinský a ruský prezident Volodymyr Zelenskyj s Vladimirem Putinem.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Karolína Pavlínová, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
V Praze dnes demonstrovaly tisíce Rusů žijících v Česku. Chtěli dát najevo svůj nesouhlas s útokem na Ukrajinu.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
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V rukou měli transparenty, ukrajinské vlajky a také vlajky ruské, ale bez červené barvy, která podle nich symbolizuje krev.

/ukázka/

anketa 
Někdo myslí, že Rusové jsou pro, nebo prostě mlčky podporujou to, a to je právě jako vyjádření, že ne.

Teďka je důležitý, abysme se spojili jako Ukrajinci, Rusové, Češi, Slováci, prostě abychom se spojili v jednom přání, že konečně
bude mír. /ukázka/

Já přišla proti válce, já chci, aby Putin zmizel, a Rusko bylo jako normální stát demokratický. Ať není, jako je teďka diktatura.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Premiéři Česka, Polska a Slovinska se snažili na summitu v Bruselu prosadit další sankce proti Rusku, které by podle nich prý
mohly konečně ukončit válku.

Martin POUVA, moderátor 
Jenže řada států se zatím drží zpátky. Pátý balíček sankcí prý nejdřív musí připravit Evropská komise. Zatím se lídři shodli
alespoň na společných nákupech zemního plynu.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
2 dny jednání, 30 lídrů, debata, jak zastavit ruskou agresi, a levnější plyn. To jsou výsledky summitu v Bruselu.

redaktor 
Ekonomika.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Jeden za všechny, všichni za jednoho. Motto, které státy Evropské unie využijí v případě společných nákupů zemního plynu.

Ursula von Der LEYEN, předsedkyně Evropské komise 
Místo, abychom se přepláceli a vyháněli ceny vzhůru, spojíme svou poptávku.

redaktor; citace: Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Česká republika by si určitě nedokázala zajistit takové ceny a takové podmínky, jako to dokáže Evropská unie jako celek.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank, člen Národní ekonomické rady vlády 
Zhruba 40 % plynu, který Evropa má, tak je z Ruska. A jestliže tady budou jiní dodavatelé, tak se snižuje právě ten vyděračský
potenciál Ruska.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
S dodávkami plynu Evropě pomůžou Spojené státy. Připojit by se prý mohlo i Norsko nebo Alžírsko.

redaktor 
Politika.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
10 kroků, které podle českého, polského a slovinského premiéra můžou ukončit válku. Jenže nic z toho se na summitu
neschválilo.

redaktor; citace: Mateusz MOWIECKY, polský premiér 
Od zahájení ruského útoku uběhl měsíc. Západ od té doby uvolil 4 balíky sankcí a válka i tak pokračuje. Tato opatření zjevně
nestačí.

Ursula von Der LEYEN, předsedkyně Evropské komise 
Proti Rusku jsou zavedeny velmi kruté sankce. Nyní se musíme zaměřit i na jejich vymáhání.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Ty sankce by měly směřovat spíš proti lidem a konkrétním ruským podnikům.

Lukáš JELÍNEK, politolog 
Postoj evropských zemí se liší podle toho, jak jsou od Ukrajiny vzdáleny. My, kteří máme rakety takřka za humny, tak si
dokážeme to nebezpečí vybavit lépe.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Členské státy se na summitu neshodly ani na vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Klára Pospíšilová, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Už více než měsíc ruská armáda demoluje ukrajinská města. Jedno z nejvíce zasažených míst je přístavní město Mariupol na
jihovýchodě země. Bomby a střely z děl tam ničí obytné domy, obchodní centra i nemocnice. Velmi viditelné je to i na satelitních
snímcích, které dokumentují stav před válkou i po zásahu ruské armády.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Rozsáhlé ostřelování zanechává ukrajinská města v troskách. Z přístavního města Mariupol se stala jen pustina plná ohořelých
domů. Záběry z dronu zachycující rozsáhlou oblast s vybombardovanými obytnými domy na sídlištích, které stále doutnají.
Zatímco jiné se po předchozích leteckých úderech proměnily v pouhá ohořelá torza. Město je v obležení ruských sil už více než
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3 týdny. Podle místních úřadů zemřely v bojích už tisíce lidí. Před týdnem například zničily ruské bomby mariupolské divadlo,
kde se ukrývaly stovky civilistů. Na satelitních fotografií je vidět, jak se ukrajinské město za pouhý měsíc změnilo k nepoznání. V
Mariupolu mizí z map celé obytné čtvrti. Trosky zbyly z obytných domů, obchodů s potravinami, nákupních center i škol a
nemocnic. Například takhle dopadla mariupolská třída Míru. Stejný osud potkal i nákupní středisko v Kupynově ulici na
severozápadě přístavního města. Z Mariupolu už prý zmizelo až 80 % obytných budov. Bomby dopadají i na dětská hřiště.
Dominika Janochová, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
V Česku se od začátku války registrovalo už přes 230 000 uprchlíků. Jejich počet ale postupně klesá. V pátek úřady vydaly jen
3 600 speciálních víz.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Jedná se převážně o ženy s dětmi a to je prý jeden z důvodů, proč jsou Češi solidárnější než při minulých krizích jako třeba v
roce 2015, kdy prchali lidé ze Sýrie.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Rozdílný přístup vlády, ale i jiné vnímání veřejnosti. Syrská uprchlická krize vygradovala v roce 2015.

Bohuslav SOBOTKA, tehdejší předseda vlády 
Vybrány budou přednostně osoby, které potřebují okamžitou zdravotní péči.

Milan CHOVANEC, tehdejší ministr vnitra 
To není snaha české vlády o de facto začátek nějaké velké vlny přílivu těchto uprchlíků.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
7 let nato přišla ta současná, z Ukrajiny.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Jsme připraveni i na možnost příchodu nějaké uprchlické vlny.

Vít RAKUŠAN, vicepremiér, ministr vnitra /STAN/ 
Už v téhle chvíli se zvedla obrovská vlna solidarity.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Desítky lidí, kteří prchali před Islámským státem ze Sýrie nebo Iráku, Česko odmítalo. Lidí, kteří uprchli před ruskou agresí z
Ukrajiny, v Česku našlo pomoc na 300 000. Podle expertů je rozdílný přístup nejen kvůli podobné kultuře, ale i proto, že
zatímco konflikt v Sýrii byl pro Čechy nečitelný, situaci na Ukrajině víc rozumí.

Vít NOVOTNÝ, expetr na migracu a seniorní analytik v Martensově ventru v Bruselu 
Ukrajinci mají bezvízový přístup na území Evropské unie, čili tam se vůbec neřešilo, zda je pouštět. I ten fakt, že vlastně
přicházejí z velké většiny matky s dětmi a naše psychika nějakým způsobem má větší sklon ochraňovat.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
V Česku by podle Novotného mohla řada uprchlíků z Ukrajiny zůstat. Pomohli by tak prý nejen ekonomicky, ale i demograficky.

Vít NOVOTNÝ, expetr na migracu a seniorní analytik v Martensově ventru v Bruselu 
Ukrajinští občané budou jaksi se aktivně zapojovat do českého pracovního trhu a zároveň, že trošku omladí českou společnost.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Ukrajinci už teď tvoří v Česku s počtem 150 000 nejpočetnější menšinu. Na druhém místě jsou Slováci, kterých je zhruba 75
000 a dále pak Vietnamci, kterých je 54 000. Lidí z Ukrajiny ale kvůli válce výrazně přibude. Linda Nguyenová, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Celkově příliv ukrajinských uprchlíků v posledních dnech sice slábne, ale třeba Slovensko se připravuje na novou vlnu. V
Michalovcích proto vzniká další centrum s nouzovým ubytováním. Slovenská strana se snaží i o to, aby se lidé z pohraničí
přesouvali co nejrychleji jinam.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Hraniční přechod Vyšné Nemecké připomíná autobusové nádraží. Čísla linek tu ale nahradily barvy.

David BÁZLIK, dobrovolník 
Lidé, kteří potřebují tu být a chtějí statut utečence, tak jdou do Michalovic, myslím, že v modrém autobuse, potom zelený, ten je
veze na nějakou linku, když jen tranzitují přes Slovensko, a totéž žlutá linka.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Končí v Krčavě. Tady příbuzné vyzvedávají lidé z celé Evropy. Jako Alexej z lotyšské Rigy. Po 14 hodinách cesty. Syna z
estonského Tallinnu se dočkala i tato žena.

Ukrajinka 
Mám syna u Baltu, tak jedu za ním...

Jana BUTOROVÁ, dobrovolnice 
Vyprávějí mi, že utíkali z Mariupolu, že po nich stříleli. Po jejich autobusu. Předtím 2 týdny žili v pivnici.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
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Mnozí mají stále část rodiny ve městech, která ničí ruská armáda.

Ukrajinka 
Matka mojí vnučky zůstala v Charkově. Nechce odejít. Druhá vnučka zůstala bez mámy, nechce jít, zůstal tam i můj syn...

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Tady v Michalovcích v těchto dnech finišuje už výstavba druhého provizorního táboru. Ubytování tu najde až 250 utečenců.
Jsou tu vyhřívané stany, lůžka, je tu vybavená kuchyně, sprchy i toalety.

Ján HUDÁČEK, koordinátor velkokapacitního centra v Michalovcích 
Nedokážeme říct, co přinese budoucnost, proto se připravujeme na velké počty lidí.

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Zatím všichni míří do centra poblíž sportovní haly. Je tu obří jídelna i provizorní modlitebna.

Ukrajinka 
První noc jsme konečně normálně spali. Bez strachu...

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Tato žena prožila 3 týdny hrůzy v Charkově, než se jí podařilo dostat z bytu.

Ukrajinka 
Tam stály naše tanky, ale já jsem šla ze strany, kde byli Rusové. Tam se střílelo, tak jsem na naše volala - kluci, nestřílejte,
mám u sebe pas, podívejte se...

Petr ZAPLETAL, redaktor 
Teď chce ke známým do Švýcarska. Petr Zapletal, televize Nova.

Michal Smetana: Studujeme chování v otázkách bezpečnosti a válek URL
Automatický překlad
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Proč se lidé více obávají chemických zbraní než těch jaderných? I to je jedna z otázek, jíž se zabývá výzkumný tým Michala
Smetany na Fakultě  sociálních  věd  UK . Po ruském útoku na Ukrajinu a rozpoutané válce je takové bádání, žel, až nebývale
žhavé a aktuální.

Co je jeho odborným zájmem? „Primárně nás zajímá, proč se lidé chovají a přemýšlejí tak, jak se chovají a přemýšlejí.
Konkrétně se díváme na to, jak se lidé rozhodují v otázkách, které se týkají válek, bezpečnosti a používání různých typů zbraní
v mezinárodních vztazích,“ vysvětloval by svůj výzkum malým dětem Michal Smetana, vedoucí Experimentální laboratoře pro
výzkum mezinárodní bezpečnosti (ELISS), která vznikla v rámci v Pražského centra pro výzkum míru (Peace Research Center
Prague) při Univerzitě Karlově.

„Zajímají nás lidé a jejich chování. Experimenty, které provádíme, jsou tak svým způsobem testovány na lidech,“ říká s
úsměvem Smetana. Nejčastěji s kolegy používá dotazníky, ve kterých vědci modelují různé bezpečnostní situace, a účastníci
výzkumů hodnotí, jak by reagovali. Pomocí analýz a statistických metod experti hledají vztahy a principy lidského chování. „V
blízké budoucnosti chceme například zapojit i virtuální realitu, abychom měli větší kontrolu, že si lidé dané situace představují
stejně,“ říká odborník na mezinárodní bezpečnost, jenž na výzkum a založení vlastní skupiny získal univerzitní podporu Primus.

Atomovky a dezinformace

S ohledem na únorové události, kdy putinovské Rusko tvrdě napadlo Ukrajinu, jsou nebývale „živá“ témata, jimiž se Smetanův
tým zabývá. Ve výzkumech se totiž zaměřuje na tři hlavní oblasti. První otázkou jsou prostředky hromadného ničení, jako jsou
jaderné, chemické a biologické zbraně, druhou otázkou autonomní zbraňové systémy – „zabijáčtí roboti“ – a třetí je otázka
dezinformací a takzvané „hybridní války“, ve které se v Evropě též vede lítý boj.

„Zajímá nás proč; proč má například lidstvo averzi používat jaderné zbraně. Rámujeme různé scénáře tak, abychom skutečně
našli ten klíčový faktor. Zda je to něco spojeného s morálkou, nebo to spíše souvisí s racionálním uvažováním a zhodnocením
plusů a minusů, zda hraje roli pohlaví nebo politická orientace,“ vyjmenovává Smetana. A doplňuje: „Vždy se snažíme izolovat
jednotlivé faktory a odpovědět na tu jednu otázku, kde pozorujeme, že se něco děje, ale nevíme, proč se to děje… A na to se
snažíme přijít.“

Jedním z konkrétních úkolů, jemuž se v ELISS věnují, je zjištění, že lidé mají větší obavy z používání chemických zbraní než
těch jaderných. „Zatím nevíme, proč lidé vnímají chemické zbraně jako hrozivější a vnitřně jaksi bolestivější,“ říká Smetana,
který by taková téma chtěl zpracovat i knižně. Čím to tak může být? „Pracujeme s několika hypotézami. Jaderné zbraně si lidé
asociují s velkými mocnostmi, kdežto chemické spíše s těmi ‚darebáckými‘ režimy a s teroristy. Chemické zbraně jsou také v
představách lidí více spojeny s bezmocí a ponížením, kdy například po použití nervového plynu vnímáte, ale nejste schopni se
hýbat a dusíte se v bolestech, což je bezesporu děsivé. Ale kořeny odporu mohou být klidně i jiné,“ říká vědec, jehož cílem jsou
kvalitní publikace, které mají přispět k mezinárodní debatě.

Hrozba válek nezmizela
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V posledních letech si stále více lidí uvědomovalo, a v bezpečnostních kruzích se dlouhodobě diskutovalo, že otázka střetu
mezi velmocemi z evropského kontinentu nezmizela. Nynější dění tomu dalo za pravdu. „Pro generaci lidí, jako jsem já, kteří se
narodili na začátku osmdesátých let, byl dlouho největší mezinárodní hrozbou terorismus; konflikty mezi velmocemi považovali
za minulost. Nyní ale s napětím sledujeme situaci na Ukrajině, kde zuří válka na evropském kontinentu... Hrozba velkých
konfliktů nezmizela a musíme s ní v otázkách bezpečnosti stále počítat,“ zdůrazňuje Smetana. A dodává, že je tu i mnoho
dalších témat, jež nejsou možná tolik vidět, ale z hlediska bezpečnosti jsou důležité: „Třeba otázka nových technologií, jako jsou
umělá inteligence či autonomní zbraně. To jsou témata, u nichž se ještě pořádně neví, jakým způsobem mohou ovlivnit vedení
konfliktů a bezpečnost, ale stejně tak vyvolávají řadu etických otázek. I proto je nutné je studovat.“

Moderní věda je týmová

Ke studiu tak komplexních věcí je zapotřebí mnoha expertiz. „Dnešní věda je specializovaná, týmová a založena na
spolupracích. Základní výzkum, to je snaha odpovídat na základní dílčí otázky, které se pak společně skládají do celku našeho
poznání,“ přirovnává Michal Smetana a zdůrazňuje, že věda jednotlivců, kteří vymýšleli převratné objevy, už je minulostí.

„Sociální vědy jsou nesmírně důležité a aktuální pandemie ukázala, jak nám chybí znalosti ze společenských věd – jak pracovat
s lidmi, jak předvídat či motivovat chování… V přírodních vědách jsme schopni rychle reagovat, přijít s řešením, ale pak
nastává situace, kdy máte lék, ovšem lidé ho nechtějí používat… Současná pandemická krize je z velké části spíše sociálním
problémem než problémem přírodních věd,“ míní Smetana a zdůrazňuje prvek komunikace. Proč? „Možná si za to jako sociální
vědci můžeme trochu sami; jsme uzavřeni v oborových bublinách a neumíme srozumitelně vysvětlovat, nač jsme přišli a k čemu
je to dobré,“ přiznává. Zároveň ale zdůrazňuje složitost těchto věd: „Lidé by často chtěli predikce a jasné odpovědi, ovšem
sociální realita je nesmírně komplexní a neuspořádaná. Snažíme se hledat vzorce, tvořit modely, ale nikdy nebudeme umět
předvídat, co se s jistotou stane.“

Učí jinak, inspiroval se i ve Stanfordu

Své know-how však předává dál. „Většinu času mi zabírá výzkum, ale učím tři kurzy, což moc baví mě a snad i mé studentky a
studenty. Učím jinak,“ říká Smetana, jehož hodiny jsou velice interaktivní, plné debat a cvičení. „Nepřednáším teorie klasicky,
ale společně se na ně v hodinách snažíme přijít, hledáme souvislosti a kontext. V jednom kurzu třeba jedeme do Krkonoš na
univerzitní chatu, kde tři dny simulujeme vyjednávání mezinárodní krize. Jako výstup z jiného předmětu vznikly podcasty,
rozhovory se světovými experty, jež zpracovávají konkrétní témata a jsou k dispozici na našem YouTube kanále,“ sdílí nápady
vědec-učitel.

Sám má bohaté zahraniční zkušenosti, například z Fulbrightova pobytu na Stanfordově univerzitě v USA, ale i z Německa a
Švédska. „Ze zahraničí jsem si přivezl především jiné pojetí akademické kultury a práce v týmu, což pro mě bylo velmi
inspirativní a snažím se to aplikovat i zde v Praze při vedení vlastní skupiny,“ otevřeně nastiňuje Michal Smetana.

Autor: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Michal Smetana

Vystudoval bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK , kde již také přes deset let vyučuje. Má
řadu zkušeností z USA, Německa i Švédska. Získal univerzitní podporu Primus a od letoška vede Experimentální laboratoř pro
výzkum mezinárodní bezpečnosti (ELISS) v Pražském centru pro výzkum míru.

Na Ukrajině umírají novináři, zraněných jsou desítky: Proč Rusové útočí na média? URL
Automatický překlad
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Během konfliktu na Ukrajině už zemřelo nejméně 6 novinářů (podle ukrajinské prokuratury dokonce 12, a jen těch ze zahraničí)
a hovoří se o desítkách zraněných. Mezi mrtvými je např. kameraman americké televize Fox News Pierre Zakrzewski, který
dokumentoval např. války v Sýrii a Afghánistánu. Novináři a televizní štáby působící na Ukrajině vypovídají, že i přes to, že jsou
označeni jako novináři, ruská vojska je opakovaně napadají. Porušují tím Ženevské úmluvy, podle kterých jsou novináři
chráněni jako civilisté. Mediální teoretička Alice Němcová Tejkalová Blesk Zprávám řekla, proč je úloha novinářů zejména v
tomto válečném konfliktu tak důležitá.

Novinář Jevgenij Sakun zemřel při útoku na kyjevskou televizní věž a Viktor Dudar, ukrajinský válečný zpravodaj, byl zabit při
útoku na město Mykolajiv. Kameraman Pierre Zakrzewski a producentka Oleksandra Kuvšynova byli zabiti, když jejich auto
zasáhla střela. Ukrajina obvinila z útoku Rusko. Zemřel také americký filmař Brent Renaud, který byl střelen do krku, když
natáčel evakuaci civilistů z města Irpiň. Šlo o prvního zahraničního novináře, který byl v konfliktu na Ukrajině zabit.
Ukrajina dále hovoří o desítkách zraněných novinářů a mediálních pracovníků.
Ke smrti Renauda a nejen k němu se vyjádřila generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová: „Zabití Brenta Renauda tvrdě
odsuzujeme. Novináři hrají klíčovou roli při poskytování informací během konfliktu a nikdy by neměli být terčem. Vyzývám k
dodržování mezinárodních humanitárních norem, aby byla zajištěna ochrana novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků,“
uvedla Azoulayová. K výzvě se přidaly i další novinářské asociace.

Zabití novináře je válečný zločin
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Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , mediální
teoretička a také bývalá novinářka Blesk Zprávám řekla, že novináři jsou v průběhu válečných konfliktů chráněni stejně jako
civilisté Ženevskými úmluvami, konkrétně je o nich zmínka v doplňkovém protokolu třetí Ženevské konvence v článku 79.
„Jediné, co je odlišné, je to, že pokud jde o válečné zpravodaje, máte akreditaci doprovázet ozbrojené síly ve válce. V tomto
případě, pokud se např. válečný korespondent dostane do zajetí, je s ním nakládáno stejně jako se zajatými vojáky,“ vysvětluje
Tejkalová a dodává: „Běžný novinář má samozřejmě stejnou ochranu jako civilista, takže ve chvíli, kdy je záměrně zabit, jedná
se o válečný zločin.“
Novinář se podle úmluvy nesmí zapojovat do válečných aktivit, nesmí nosit zbraně a nemůže jednat jako voják. Pokud toto
poruší, ochrana úmluvy se na něj přestává vztahovat.

Nestandardní konflikt

Tejkalová dále upozornila na to, že Ukrajina nezakázala novinářům přístup na své území a nemůže to zakázat ani Rusko,
protože Ukrajina je cizí a suverénní stát. „V tomto je válečný stav, který na Ukrajině panuje, velmi nestandardní,“ říká Tejkalová
a připomíná konflikt v Sýrii, kdy vláda zakázala vstup novinářům do země.
V roce 2012 i přes tento zákaz vstoupila do Sýrie americká novinářka Marie Colvinová a bez povolení informovala řadu médií o
syrské občanské válce. Zemřela v únoru 2012, kdy syrské dělostřelectvo zasáhlo mediální centrum. Rodina Colvinové se
obrátila na soud, který uznal syrskou vládu odpovědnou za smrt novinářky a a přiřkl rodině 300 milionů dolarů jako odškodné.
Podle rozsudku byla Colvinová „cílem“ kvůli svému povolání.

Rusové střílí do novinářů záměrně

Proč jsou vlastně novináři, nejen na Ukrajině, napadáni záměrně? Novináři ve válečných konfliktech a i na Ukrajině mají často
na svých neprůstřelných vestách či helmách jasně napsáno PRESS (TISK).
„My jsme ale bohužel svědky toho, že přestože jsou štáby na Ukrajině označené, tak na ně Rusové nepřestávají útočit, i když
třeba volají, že jsou novináři. Je jasné, že lidé, kteří páchají zločiny proti lidskosti, u toho nechtějí mít svědky a tím méně
novináře, protože ti přináší informace, případně záběry, které pak obletí svět, a tomu chtějí lidé, kteří se chovají nelidsky,
samozřejmě, zabránit,“ vysvětluje Tejkalová, podle které je úmrtí nejméně 6 novinářů vysoký počet vzhledem k tomu, jakou
dobu konflikt na Ukrajině trvá.
„Je to pouze moje spekulace opřená o diskuzi s některými bývalými kolegy novináři, ale v situaci na Ukrajině je velmi specifické
to, že operace Ruska jsou velmi těžko předvídatelné. Zároveň je to válka, která je v Evropě, a novináři tak čekají, že to bude
něčím jiné, než např. válka v Afghánistánu nebo Sýrii, a nebude se takto na novináře útočit. Novinář tak může podcenit riziko,
když jde o nepředvídatelné chování Rusů a spoléhání na jejich ohled,“ domnívá se Tejkalová.

Práce novinářů je nezastupitelná

Mediální teoretička zdůrazňuje, že úloha novinářů ve válce je nezastupitelná.
„Víme, že vlády šíří informace, jaké chtějí, a je jedno, o jakou jde stranu, válečná propaganda je všudypřítomná. Prací novináře
je ověřovat, zda informace, které přichází z vyšších míst, jsou pravdivé a být nejlépe ‚přímo na místě‘. To je pro veřejnost
neocenitelná služba

a zároveň velmi nebezpečná,“ řekla Blesk Zprávám Tejkalová. V současné době k nám proudí plno neověřených informací
skrze sociální sítě, a je proto třeba, aby informace ověřovali profesionálové.
„Velmi mě mrzí, kolik novinářů už na Ukrajině zemřelo a kolik je jich zraněných. Doufám, že tyto válečné zločiny budou
potrestány,“ uzavírá Alice N. Tejkalová.
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mluvčí 
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v zemi údajně zemřelo 139 dětí dalších 205 skončilo v péči lékařů na sociální síti telegram
to sdělila ukrajinská generální prokuratura čísla ale není možné nezávisle ověřit ukrajinská vláda se stále snaží organizovat
evakuace civilistů frontových oblastí podle vicepremiérky Ireny virus tukové jednají Ukrajinci pro dnešek s Ruskem o dvou
humanitárních koridorech včetně zničeného přístavu mariupol škoda po sobotním požáru v hotelu v centru Prahy 350 000 Kč
informovala o tom mluvčí pražských hasičů Kateřina suchá Sk hořet začalo včera po deváté hodině večer v hotelu v Jilské ulici
ve skladu s ložním prádlem hasiči spolu s policisty museli evakuovat 220 lidí zhruba po hodině se hosté mohli vrátit zpátky do
svých pokojů při zásahu se nikdo nezranil v noci začal platit letní čas další změna času bude poslední říjnovou neděli státy
Evropské unie se totiž zatím nedohodli na tom který čas by chtěly zachovat trvale jednání odložila i koronavirová pandemie ani
teď se podle českého ministerstva dopravy diskuze nijak nevyvíjí. Zesnulý bubeník americké rockové skupiny Foo Fighters jste
holky co měl v těle stopy 10 různých psychotropních látek léků oznámil to kolumbijský úřad prokurátora na základě předběžné
analýzy moči hudebníka analýza objevila stopy marihuany opioidů antidepresiv benzodiazepiny holky co tělo našli v pátek v
hotelu kolumbijské Bogotě 10 kapela připravovala na vystoupení hudebníkovi bylo 50 let příčina smrti zatím není známá.

Česká běžkyně Moira Stewartová vytvořila nový český rekord na půlmaratonu v Istanbulu zaběhla čas 1 hodina 10 minut a 14
vteřin v závodě obsadila jedenácté místo díky zaběhnutému času splnila limit na mistrovství světa v půlmaratonu, který se bude
konat v Číně a také se zúčastní Evropského poháru na trati 10 km.

mluvčí 
Její rodiče věří režimu Vladimira Putina ona sama naopak ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje mladá Ruska už žije několik let v
České republice říká, že lidi v Rusku se bojí vyjádřit svůj vlastní názor. Její příběh uslyšíte v našem vysílání část.

Žije v Česku její rodina v Rusku. Ona je proti ruské invazi na Ukrajinu její rodiče prarodiče naopak věří putinovské propagandě
mladá ruská, říkejme jí třeba Tamara se rozhodla podělit o svoje názory, ale protože se bojí o svoji bezpečnost, zachovali jsme
její anonymitu a změnili jsme také její hlas. Identitu ženy Radiožurnál zná.

mluvčí 
Všichni se tak jako bujné a říkáme jako tak ročně u nás nějakým způsobem viditelná, protože je to tak reální, že za ANO můžu s
ní i zatím běžného občana, že je zatknu za jako politický názvy. Na.

mluvčí 
Praze žije už skoro 10 let. Přijela jsem jako čtrnáctiletá, tak trochu na vlastní pěst, ale s plnou podporou rodičů.

mluvčí 
Já jsem vždycky chtěl zkusit jako nějaký takový dobrodružství jich a rodiče nabídli, jestli nechci takhle do Čech a asi 110 2
zahraniční cesty zase jinej život.

mluvčí 
V Česku dokončila základní střední školu. V současnosti studuje na univerzitě. Přestože měla s rodiči vždy dobrý vztah, vpád
ruských vojsk na Ukrajinu je názorově rozdělil.

mluvčí 
Ani tak podporují tak jako ani moc nechápu, proč ale i zároveň velmi a ona protože dostat propaganda je tak silná, je opravdu
Češi pochopit, co je pravda a co lež.

mluvčí 
I když ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje, na demonstrace nechodí. Nechce na sebe upozorňovat a zároveň se bojí reakce
ukrajinských uprchlíků.
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mluvčí 
Jasně říká, že tedy můžou vydělat jako agresivní prince, který jim nějak špatně, ale ten zase sněhu jako zkraje jsem zhodnocení
emigrovat z války, tak můžou být až tak jako tak nedokážu říct, jak bude reagovat.

mluvčí 
Třeba Rusko pořád vnímá jako svou vlast. Žít by tam za současného režimu nechtěla.

mluvčí 
Jsem měla dodat, že sice Sovětský svaz se nestal, ale ta myšlenka vás sovětským svazu z těch zjištění odešla ani neví, co je
aktivní občanství neví, že mají právo na názor, že Miura ta cenzura neexistuje, ale oni si to dělají sami, prostě vytváří cenzuru a
oni se takhle říct svoji cokoliv změnit hlavně na to řekl, že jako ten režim tak dlouho, že se nikdy nezmění, takže já si myslím, že
ten problém i v té mentalitě těch lidí.

mluvčí 
Nejvíc se mladá žena bojí o prarodiče, kteří žijí daleko od zbytku rodiny jsou zcela závislí na důchodech. Jejich situaci podle ní
můžou výrazně zhoršit ekonomické sankce uvalené na Rusko. Lucie korcová, Radiožurnál.

mluvčí 
Čeští lyžaři bojují na mistrovství republiky o tituly ve slalomu tak kdo si na svazích ve Špindlerově Mlýně vybojoval pozici na
stupních vítězů už za chvíli řekne náš reportér který tam je.

Lyžaři Martina Dubovská Kryštof Krýzl vedli po úvodním kole slalomu na národním šampionátu ten se jede ve Špindlerově
Mlýně a pořadatelé se ho snaží co nejvíce urychlit, aby všichni měli stejné podmínky pro svoji jízdu vzhledem k počasí je tam
reportér Martin Charvát i dnes dobrý den.

mluvčí 
Hezký.

mluvčí 
Den tak Martin Kryštof Krýzl je vlastně nejvíce zkušeným lyžařem. On mu je už 36 let má za sebou 4 olympiády. Blíží se doba,
kdy bude porážet někdo mladší nebo Krýzl znovu vyhrál zranění.

mluvčí 
Klíč Krýzl znovu vyhrál říkal získal svůj devatenáctý titul mistra republiky ve slalomu když porazil Ondřej Venta, který také bylo
narozený v osmdesátých letech, takže Ondřej Berka, který není ztratil necelé 2 sekundy, tak tedy byl tím nejbližším
pronásledovatelem a muži narození třeba už ve třetím tisíciletí ti měli ještě větší ztrátu, takže opravdu Kryštof Krýzl, který v této
sezóně jeho jediný muž jezdil závody Světového poháru ale nebudoval v nich, případně skončil za elitní třicítku, která bude
nezískává anebo tedy závod nedojel tak stále je dost dobrý na to, aby získával republikové tituly včera vyhrál obří slalom dnes
tedy slalom.

mluvčí 
Martina Dubovská tak ta je jednoznačně největší postavou národního mistrovství v téhle sezóně Světového poháru byla v
hodnocení slalomu sedmnáctá má ona vůbec konkurenci na mistrovství republiky v malém.

mluvčí 
Hanku to se ukáže za dobrých 54 3 m, protože Martina Dubovská poslední závodnice dojíždí do cíle Martina Dubovská 3 a svět
živě vítězí získává teď svůj sedmý titul na mistrovství republiky když poráží dobré ruce porvou o jednu celou 0,22 sekundy takže
Martina Dubovská i tady dokázala zvítězit a v právě teď tedy slaví svůj sedmý titul celkově připomeňme ona nemá tituly pouze
ve slalomu, přestože je ryzí slalomář tou a na také tituly v obří slalom mimochodem má obří slalom a ten včera Martina
Dubovská Neila zvítězila v něm Gabriela Capová která tedy dnes končí druhá myslím si že vzhledem k tomu že to jsou velké
kamarádky, tak je to příliš nemrzí tak.

mluvčí 
V přímém přenosu jsme to zprostředkovali i spolu s Martinem Charvátem tohle.

mluvčí 
Vítězství na Radiožurnálu díky moc na slyšenou na slyšenou.

mluvčí 
Z Prahy každou půlhodinu a po dvanácté také polední publicistika tu má dnes na starosti moderátor Tomáš Pavlíček dobrý
den.

mluvčí 
Dobrý den mám říct co bude klidně. Rád ty tak začátek relace věnujeme mimo jiné projevu amerického prezidenta Joea Bidena
v Polsku znamená nějaký posun v americkém postoji. K válce na Ukrajině nebo měl význam spíš jako ujištění spojenců že za
nimi Washingtonu stojí neprobereme také co myslel Biden prohlášením že Putin nemůže zůstat u moci jak se snažil ministr
zahraničí Blinken jeho slova uvádět na pravou míru dotkneme se také vývoje na bojišti. Tyto otázky a tato témata probereme s
Tomášem Karáskem bezpečnostním expertem a děkanem FSV  UK  a je vláda Petra Fialy sborem dobrovolných hasičů anebo
přímo sebevrahů jak s poukazem na mimořádně těžkou misi ministrů kdysi o svém kabinetu mluvil Miloš Zeman jak se nová
ministerská sestava během prvního sta dnů osvědčila tváří tvář výzvám jako je v první řadě ruská invaze na Ukrajinu příliv
největšího počtu uprchlíků od druhé světové války enormní zdražování energií pohonných hmot nebo jídla a zbývá ministrům
ještě vůbec prostor na to aby realizovaly svoje původní plány na zásadní reformy jako je změna systému důchodů nebo
zdravotnictví debatovat budou ministr dopravy místopředseda ODS Martin Kupka a místopředseda sněmovny bývalý ministr
dopravy průmyslu obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
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mluvčí 
Tak budeme poslouchat přesně po dvanácté hodině desáté minutě.

Konflikt v Náhorním Karabachu zase ožívá. Rusku může dost uškodit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: tn.cz , Autor: Hana Jelínková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.03.2022 22:29 , Celková návštěvnost:
15 514 249 , RU / měsíc: 2 942 884 , RU / den: 341 691 , AVE: 19 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,80
Znovu začal konflikt v Náhorním Karabachu, do kterého je zapojená i ruská armáda. Ázerbájdžán údajně podnikl bezpilotním
letounem čtyři nálety na pozice arménských separatistů. Ruské mírové jednotky se snaží situaci uklidnit a Republika Arcach
požádala Vladimira Putina o jejich posílení.

Eskalace dalšího konfliktu, ve kterém figuruje Rusko, visí ve vzduchu. Zprávy o ázerbájdžánských náletech v Náhorním
Karabachu znovu probudily dlouholetý spor mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Rusko okamžitě vyzvalo ázerbájdžánskou stranu ke
stažení vojsk. 
"Rusové hráli významnou zprostředkovatelskou roli při ukončení toho konfliktu a dodnes mají na Náhorním Karabachu nemalou
vojenskou posádku, která by tam měla udržovat jakýsi klid," vysvětlil vojenský analytik Jiří Vojáček. 
Podle některých odborníků je znovurozpoutání konfliktu v Náhorním Karabachu promyšleným strategickým krokem. Rusko
většinu své pozornosti momentálně soustředí na Ukrajinu. 
"Rusko přeskupilo svá vojska, respektive elitní jednotky, které dosud sloužily v Náhorním Karabachu jako mírotvorné jednotky,
a pravděpodobně je přesunulo na Ukrajinu," uvedl odborník na střední Asii z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Slavomír Horák. "Ázerbájdžánci si jistě spočítali, že Rusové mají teď prioritu někde jinde a nebudou se moci ani chtít tolik
zapojit," poznamenal Vojáček. 
Hrozba konfliktu na Rusko momentálně číhá hned na několika frontách. Poněkud kontroverzním krokem je například také ruské
vojenské cvičení na Kurilských ostrovech. Jejich část, na které se cvičení koná, si totiž nárokuje Japonsko. 
"Je to spíš snaha o jakousi provokaci, aby ukázali, že skutečně Kurilské ostrovy patří Rusku," myslí si Horák. Rusko na
ostrovech, kvůli kterým s Japonskem od konce druhé světové války stále nepodepsalo mírovou smlouvu, shromáždilo více než
tři tisíce vojáků a stovky kusů těžké techniky. 
kdu, TN.cz 
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Jednotky na obou stranách posilují bojovníci z cizích zemí
TV , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 01:09 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 332 396,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Na ukrajinské bojiště míří další legionáři, kteří chtějí zúročit své válečné zkušenosti po boku ukrajinských jednotek.

Martin POUVA, moderátor 
Zatím prý Ukrajinci přijali přes 40 000 žádostí cizinců z 52 zemí. Bojovníci cizích států doplní ale i ruské řady.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Věrnost Kremlu slibují například válečníci ze Sýrie nebo Středoafrické republiky.

velitel afrických vojáků 
Jsme afričtí válečníci připraveni jít do boje po boku ruských bratrů. Rusové vydržte! Jsme Afričané a přijdeme brzy. Vydržte!
Vydržte!

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Takto burcuje svou jednotku do boje člen ozbrojené skupiny Středoafrické republiky. V zemi, kde jsou na denním pořádku
vraždy a znásilnění. Rusko jí pomohlo vyzbrojit armádu proti povstaleckým milicím, její vojáci na oplátku doplní Rusy v bojích na
Ukrajině. A toto je podle ruských médií syrská garda. I tito zabijáci vycvičení v kempech Saddáma Husajna se prý chystají
doplnit Putinovy jednotky.

Libor STEJSKAL, bezpečnostní expert, Středisko bezpečnostní politiky FSV  UK  v  Praze  
U té Sýrie jednou z velkých motivací pro tady tyhle ty dobrovolníky nebo pro lidi, kteří odchází bojovat se zbraní v ruce do
takového konfliktu dobrovolně, je to taky snaha vyřídit si účty s někým.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Na Ukrajině už na ně ale čekají mezinárodní ukrajinské legie - asi 3000 Američanů, stovky Britů, Švédů a také několik desítek
Čechů. Svět obletěla tato fotografie. Na ní má údajně být Čech bojující v Irpini nedaleko Kyjeva. Službu cizí armádě ale
zakazuje zákon. Výjimku musí případně udělit prezident s premiérem. Lukašenkovi i Putinovi se rozhodli vzdorovat také tito
muži, běloruští dobrovolníci bojují za svobodu Ukrajiny. I nejznámější dobrovolník, elitní kanadský odstřelovač Wali, nedávno ve
videu vyvrátil, že by měl být po smrti.

WALI, elitní kanadský odstřelovač 
Žiju, jak vidíte.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Jan Zálužský, televize Nova.
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Konflikt v Náhorním Karabachu může ovlivnit také válku na Ukrajině
TV , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 01:09 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 431 092,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Martin POUVA, moderátor 
Konflikt v Náhorním Karabachu, do kterého je zapojená i ruská armáda, znovu začal. Ázerbajdžán údajně podnikl bezpilotním
letounem 4 nálety na pozice arménských separatistů. Ruské mírové jednotky se snaží situaci uklidnit a karabašská republika
požádala Vladimira Putina o jejich posílení.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Eskalace dalšího konfliktu, ve kterém figuruje Rusko, visí ve vzduchu. Zprávy o ázerbájdžánských náletech v Náhorním
Karabachu znovu probudily dlouholetý spor mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Rusko okamžitě vyzvalo ázerbájdžánskou stranu ke
stažení vojsk.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Rusové hráli významnou zprostředkovatelskou roli při ukončení toho konfliktu a dodnes mají na Náhorním Karabachu nemalou
vojenskou posádku, která by tam měla udržovat jakýsi klid.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Podle některých odborníků je znovurozpoutání konfliktu v Náhorním Karabachu promyšleným strategickým krokem. Rusko
většinu své pozornosti momentálně soustředí na Ukrajinu.

Slavomír HORÁK, odborník na Střední Asii, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Rusko přeskupilo svá vojska, respektive vytáhlo ty elitní jednotky, které vlastně sloužily v Náhorním Karabachu jako tzv.
mírotvorné jednotky, a pravděpodobně je přesunulo na ukrajinskou frontu.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ázerbájdžánci si jistě dobře spočítali, že Rusové teď mají prioritu někde jinde a nebudou se moci ani chtít tolik zapojit.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Hrozba konfliktu na Rusko momentálně číhá hned na několika frontách. Poněkud kontroverzním krokem je například také ruské
vojenské cvičení na Kurilských ostrovech. Jejich část, na které se cvičení koná, si totiž nárokuje Japonsko.

Slavomír HORÁK, odborník na Střední Asii, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je to spíš snaha o jakousi provokaci, tzn. ukázat, že teda ty Kurilské ostrovy skutečně patří Rusku.

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Rusko na ostrovech, kvůli kterým s Japonskem od konce druhé světové války stále nepodepsalo mírovou smlouvu, shromáždilo
více než 3000 vojáků a stovky kusů těžké techniky. Hana Jelínková, televize Nova.

Vzpomínky na Mariupol
TV , Datum: 27.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 02:50 , Sledovanost pořadu: 384 828 , Pořad:
21:45 168 hodin , AVE: 4 462 065,00 Kč , Země: Česko , GRP: 4,28
Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
Dobrý večer, Mariupol, ukrajinský přístav u Azovského moře. Dnes zcela zničené místo obklíčené ruskou armádou, která
svrhává bomby na civilisty. Před válkou jich tu žilo na 430 000. Teď je v Mariupolu uvězněno v posledních asi 100 000 lidí. Ve
městě nefunguje nic. Obchází tu jen smrt, všude leží těla. Propukla tu humanitární katastrofa a Mariupol se stal symbolem
ruské agrese na Ukrajině. Ti, kteří útok i útěk z města přežili, přišli úplně o všechno. Někteří z nich jsou v Česku. Natáčeli s nimi
Veronika Jonášová a Václav Crhonek.

Iryna LISINA, uprchlice z Mariupolu 
Bolí to. Je to moje rodné město. A ono už prostě není. Nejsou žádné budovy. To, co znám, kde jsem vyrostla. Nezůstal mi žádný
domov, jen vzpomínky na mé město.

Táňa, uprchlice z Mariupolu 
24. února nás ve 4:30 ráno začali ostřelovat. Děti spaly a najednou se v domě rozbila všechna okna, protože k nám dopadl
projektil.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Jak se cítíte, když vidíte, co se stalo, co se odehrává v Mariupolu? Co to ve vás vyvolává?

Oleksandr, uprchlík z Mariupolu 
Je to těžké popsat, ale je to opravdu bolestivé. Ztratili jsme prakticky všechno. A zůstali tam naši příbuzní, kteří tam jsou doteď.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Z Mariupolu prakticky není úniku. Rusové bombardují i humanitární koridory. S nasazením života se to povedlo Iryně s rodinou.
V Čechách jsou týden.

Iryna LISINA, uprchlice z Mariupolu 
Stále tam zůstávají moje sestra a sestřenice. Sestra nechtěla odjet, protože nemohla najít svoji dceru, je jí 24 let. Ona neví, kde
se ukryla, a nemá žádné informace, kontakty a stále nevím, jak se dostat ven.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Dva týdny z Mariupolu utíkala šestičlenná rodina Táni. Na Ostravsko se dostali až teď. Z Mariupolu se podle nich stalo během
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pár dní peklo.

Táňa, uprchlice z Mariupolu 
Je strašné, když dojdeš za kontrolní stanoviště a vidíš nejen ruské vojáky, ale i naše ukrajinské kluky, jak tam jen tak leží mrtví
na zemi. To je tak strašné. Když tohle vidíš, tak prostě děláš, že o není. Jedeš dál. Ale ono se to ukládá tady. A tady se to
ukládá. A ty chápeš, že to je něčí syn.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Táňa pomohla do Česka i kamarádce Oleně a její matce. Olenin manžel odešel na frontu. Obě ženy zůstaly samy v ruinách
svého domu.

Olena, uprchlice z Mariupolu 
Ty bomby ničí všechno do osmi metrů hloubky, Osm metrů do hloubky. Stojí tam pětipatrový dům a spadne bomba a ten dům
zmizí do základ, nic tam nezůstane.

Juliana, uprchlice z Mariupolu 
Viděla jsem domy, ze kterých zůstaly jen obvodové zdi. Nic tam není.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Mariupol je obklíčený ruskou armádou. Na obytné domy nepřetržitě dopadají bomby. Lidé se bojí vycházet, došlo jídlo i pití.

Kristina, uprchlice z Mariupolu 
My i děti jsme jedli jednou denně, měli jsme žízeň, ale nemohli jsme se napít, protože jsme neměli pitnou vodu. Později už
nebyla žádná voda, ani užitková, abychom ji převařili a vypili. Byla velká zima a hlad.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
I Kristině a Oleksandrovi a jejich dětem se povedlo uprchnout a teď jsou v Česku. Aby se mohl starat o nemocnou dceru,
nemusel Oleksandr na frontu. Z Mariupolu cestovali 4 dny, a to i přes Rusy ostřelované koridory.

Kristina, uprchlice z Mariupolu 
V našem domě za dobu bombardování zemřely tři děti a dva dospělí. Byli to naši sousedi. Naše sousedka měla poraněný
obličej.

Oleksandr, uprchlík z Mariupolu 
Ten moment, kdy tři projektily zasáhly vedlejší vchod, náš dům má dva vchody. A tam zemřeli lidé. Tenhle moment pro nás byl
přelomový. Hned potom jsme se rozhodli, že zůstat tam je nebezpečné a už to není možné.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Příbuzného ztratila v Mariupolu. Čtyřiadvacetiletá Olena Slawinski. Tohle je poslední fotka čtyřicetiletého švagra Artura. 14.
března se sousedy vařili venku jídlo, pak šel zkontrolovat auto. Ruská raketa ho roztrhala na kusy. Podle Oleny měl štěstí,
neumíral dlouho tak jako ostatní ve městě, kde zoufale chybí léky a základní zdravotnický materiál.

Olena Ovelian SLAWINSKI, z Ukrajiny 
Já jsem ráda, že sestra ho neviděla, teda jinak by zešílela úplně jako.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Rodina nemohla Artura ani pohřbít. Kvůli bombardování je to nebezpečné. Jeho ostatky tak jako mnoha jiných leží na ulici pod
plachtou. Arturova žena a desetiletý syn Damir už jsou na cestě do Česka. Olena si s ním telefonuje.

Olena Ovelian SLAWINSKI, z Ukrajiny 
Haló, ahoj.

Damir, 10 let 
Ahoj.

Olena Ovelian SLAWINSKI, z Ukrajiny 
Kde jste?

Damir, 10 let 
Teď jsme... Teď jsme uprchlíci. Teď jsme na nabíječce za Umani.

Olena Ovelian SLAWINSKI, z Ukrajiny 
V Umani? A jaké je tam počasí? Sluníčko svítí?

Damir, 10 let 
Je tady všude strašně horko.

Olena Ovelian SLAWINSKI, z Ukrajiny 
Horko? Opravdu? Damir vlastně se musel schovávat. On si natahoval čepici na oči, aby neviděl ven, protože na krajnici jsou
spálené osobáky. A prostě on se bojí každého bouchnutí a začíná brečet. A přitom to byl tak silný chlapeček. On je vlastně
sportovec a nebál se ničeho. A teď prostě to budeme dlouho, dlouho spravovat. Hlavně, že táta pro něj byl bůh, prostě on ho
následoval ve všem.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Ruský bombový útok na mariupolské divadlo nepřežilo nejmíň 300 lidí. A kdo v Mariupolu nepřišel o život, přišel o domov.
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archiv rodiny Slawinských 
Tohle je všechno následek toho, když bombardují civilní obyvatelstvo. Tohle je můj dům. Je vyhořelý. U sousedky na pátém
poschodí je prostě díra. Tohle je moje okno. Není hezké. Jako všechno. Podívejte se.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
A proč se Rusové rozhodli srovnat Mariupol se zemí? Důvodů je hned několik. Mariupol okupovali proruští separatisté už v roce
2014. Tehdy ho ale ukrajinská armáda ubránila.

Žanna BERG, aktivistka, umělkyně, uprchlice z Maruupolu 
Je to symbol. Symbol vzdoru proti Rusku. A tak si myslím, že pro ně je tohle pomsta. Oni hrozně chtějí město demonstrativně
srovnat se zemí. Aby ukázali, že prostě můžou.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Mariupol je navíc poslední překážkou před pobřežním propojením Ruska s poloostrovem Krym, taky okupovaným.

Martin DORAZÍN, zpravodaj Českého rozhlasu z Ukrajiny 
Na případu Mariupolu se ukazuje vlastně, že tam Rusům nešlo o žádnou ochranu civilního obyvatelstva, které v podstatě
vyvraždili, nebo donutili k útěku, nebo unesli do Ruska, ale o to území, o samotné území. By mu bylo úplně jedno, jestli tam stojí
v cestě město, které má 400 000 obyvatel, nebo ne, a že prostě chtěli srovnat se zemí a pokračovat dál, spojit se vlastně
pozemní cestou s krymským poloostrovem.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
A jak nelidské utrpení a likvidaci Mariupolu líčí ruským divákům Putinova propaganda?

reportáž, Rossija 1 
Na severozápadě Mariupolu už je dnes svoboda – válečná fronta už se posunula daleko od této oblasti. A lidé tu říkají –
přestali jsme se bát. Jsme zdraví, nehladovíme. Voda tu je. Dají nám chleba, vodu, všechno je skvělé. Obyvatelé osvobozených
oblastí věří, že čím rychleji budou zničeny zbytky nacistických jednotek v Mariupolu, tím dřív se město vrátí k normálnímu životu.

Pérvyj Kanal 
Mariupol z ptačí perspektivy. Ach. To je opravdu smutné. Záběry strašlivého díla ustupujících nacionalistů, kteří se rozhodli
nenechat za sebou kámen na kameni. Jsou to obytné čtvrti, domy, všude je dým.

Jan ŠÍR, politický geograf, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Jsou schopni věřit tomu, že za ruskou agresi proti Ukrajině může někdo třetí, Ukrajinci, Západ Walt Street, Evropa, nějací
loutkovodiči atd., takhle vypadá ruská oficiální komunikace a není to první ani poslední nehoráznost.

Putinovy oddíly 
Teď už s Krymem není žádný problém. Už teď zveme všechny turisty na světě., nejméně 10 milionů jich letos přijede. Proto
jsme pro Krym. Tam je každý den svátek, každý den koncert, Krymčané, jsme s vámi. Putinovy oddíly jako první a celé Rusko
jde za námi.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Bylo to moderní evropské město plné života, tak o Mariupolu mluví Ukrajinci, kteří v něm prožili život. Teď je z něj symbol zkázy
a nezbylo skoro nic. A jak do jeho ulic dopadají ruské bomby, vyhasínají další lidské životy těch, kteří své město nestihly.
Opustit včas.

Jan ŠÍR, politický geograf, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Nenapadá mě vhodnější místo pro uspořádání válečného tribunálu nad Vladimirem Putinem a těmi, kteří za zvěrstva, která jsou
na Ukrajině páchána, nesou zodpovědnost.

Olena, uprchlice z Mariupolu 
To je osvobození od čeho? Od našich mužů? Od našich příbuzných? Osvobození od našich domovů? Já nevím, čím jsme si to
zasloužili, co si myslí.

Iryna LISINA, uprchlice z Mariupolu 
Už není, kam se vrátit. Ale hlavně že se příbuzným snad podaří odejít, jsou živí. A to, že my jsme živí, to je hlavní.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Myslíte, že se budete moci vrátit na Ukrajinu? Bude příležitost vrátit se do Mariupolu?

Kristina, uprchlice z Mariupolu 
Víte, srdce věří, že ta možnost bude, a hlava chápe, že město už není.

Oleksandr, uprchlík z Mariupolu 
Když vidíme, jak je všechno zničené, kdybychom začali všechno opravovat, v lepším případě to bude trvat roky.

Kristina, uprchlice z Mariupolu 
Ale podle nás bude Mariupol navždycky Ukrajina. Navždycky.
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Písmeno Z se stalo symbolem agrese. Kdo na to už doplácí?
TISK , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 6 , Autor: PAVEL HRABICA , Vytištěno: 184 394 , Prodáno: 262 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 28.03.2022 03:05 , Čtenost: 368 165 , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 176 167,63 Kč , Země: Česko , GRP: 4,09
Až do chvíle, kdy Hitler rozpoutal druhou světovou válku, byla svastika vcelku nevinným „logem“. Teď má nastartováno k
zavržení poslední znak abecedy. 

„Pod tímhle znakem přece nemůžeme prodávat trička!“ Hromadné pomalovávání písmenem Z na pancéřích ruských obrněnců
a aut útočících na Ukrajinu vyvolalo paniku například u obchodníků. Asi týden po ruské invazi se v nabídce Amazonu objevila
trička s velkým zetkem a nápisem Za pobědu (za vítězství). Symbol agrese se prodával za necelých dvacet dolarů. Obchod ho
stáhl. Protože pochopil, že by ho prodej mohl stáhnout směrem dolů. 
Jak se surovost ruských okupantů stupňovala a současně si mnozí Rusové vzali Z za svůj symbol podpory války, tak se šíří
větší nebo menší panika v ostatním světě. Z posledního písmene abecedy se stala odpudivá záležitost. Přitom až do letošního
roku ho také v Česku bez problémů používal kdekdo. Jenže s válkou se z písmene stala společensky problematická záležitost.
Protože může v lidech vyvolávat nepříjemnou spojitost s ruskou agresí. 

Svastika bývala vítaným symbolem štěstí 

Ze zetka se stala svastika 21. století. Nepříjemné souvislosti tak mohou vyvolávat i zcela nevinná označení. „Přitom před
druhou světovou válkou používala svastiku řada firem, je to vlastně symbol štěstí,“ upozorňuje Jiří Boukal, specialista na
branding a komunikaci. Že by zetko bylo vyřazeno z abecedy, toho se tento specialista neobává, ale úplně nezavrhuje možnost,
že to některá označení postihne. „Asi nebudeme měnit označení začátečníků v autě, ale třeba jo,“ připustil Boukal v rozhovoru
pro DVTV. 

Nový ruský fašismus 

Paniku vyvolává velké a výrazné Z například v politice. Česká strana Zelení sice ponechala malé a samostatné Z spolu s
názvem na svých stránkách, na facebookové stránce, kde bylo zetko zcela dominantní, ho zahalila do ukrajinské vlajky. Může
to mít pro Zelené osudové následky? „Zatímco Rusové v něm vidí odpor proti nacismu, Evropané a další národy k němu
přimalovávají ještě jedno Z jako symbol nového, ruského, nacismu. Protože ho Rusko začalo používat až se vstupem vojsk na
dříve neokupované území Ukrajiny, je to poměrně krátká doba a je velmi těžké odhadnout, jak si ho lidstvo bude pamatovat za
pár let či déle,“ myslí si Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  Praha . 
Také Češi mají podvědomě uložené v paměti jiné ruské symboly agrese, a to bílé pruhy na sovětských obrněncích a
automobilech ze srpna 1968. Okupanti jimi v rámci „bratrské pomoci“ označili své jednotky, aby se případně odlišili od
československé vojenské techniky. „Tři pruhy na tancích invaze do Československa v osmašedesátém si pamatují asi už jen ti,
kdo je viděli osobně. Ale všichni Češi dobře vědí, co to pro ně znamenalo,“ dodává Denisa Hejlová. 

Region vydání: Metro - Praha
Foto autor:   MOU
Foto popis:   Ruská technika s „Z“
Foto autor:   FB Zelení
Foto popis:   Zahalili velké zet.
Foto autor:   METRO
Foto popis:   Ohrožený symbol?
Foto autor:   FB
Foto popis:   Z ruského Facebooku

Písmeno Z se teď nezaslouženě stalo symbolem ruské agrese. Kdo na to doplatí? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: metro.cz , Autor: Pavel Hrabica, Metro.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 05:33 , Celková
návštěvnost: 90 310 , RU / měsíc: 51 314 , RU / den: 5 117 , Rubrika: Společnost , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Až do chvíle, kdy Hitler rozpoutal druhou světovou válku, byla svastika vcelku nevinným „logem“. Teď má nastartováno k
zavržení poslední znak abecedy.

„Pod tímhle znakem přece nemůžeme prodávat trička!“ Hromadné pomalovávání písmenem Z na pancéřích ruských obrněnců
a aut útočících na Ukrajinu vyvolalo paniku například u obchodníků. Asi týden po ruské invazi se v nabídce Amazonu objevila
trička s velkým zetkem a nápisem Za pobědu (za vítězství). Symbol agrese se prodával za necelých dvacet dolarů. Obchod ho
stáhl. Protože pochopil, že by ho prodej mohl stáhnout směrem dolů.

Jak se surovost ruských okupantů stupňovala a současně si mnozí Rusové vzali Z za svůj symbol podpory války, tak se šíří
větší nebo menší panika v ostatním světě. Z posledního písmene abecedy se stala odpudivá záležitost. Přitom až do letošního
roku ho také v Česku bez problémů používal kdekdo. Jenže s válkou se z písmene stala společensky problematická záležitost.
Protože mohou v lidech vyvolávat nepříjemnou spojitost s ruskou agresí.

Svastika bývala vítaným symbolem štěstí

Za zetka se stala svastika 21. století. Nepříjemné souvislosti tak mohou vyvolávat i zcela nevinná označení. „Přitom před
druhou světovou válkou řada firem používala svastiku řada firem, je to vlastně symbol štěstí,“ upozorňuje Jiří Boukal,
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specialista na branding a komunikaci. Že by zetko bylo vyřazeno z abecedy, toho se tento specialista neobává, ale úplně
nezavrhuje možnost, že to některá označení postihne. „Asi nebudeme měnit označení začátečníků v autě, ale třeba jo,“ připustil
Boukal v rozhovoru pro DVTV.

Nový ruský fašismus

Paniku vyvolává velké a výrazné Z například v politice. Česká strana Zelení sice ponechala malé a samostatné spolu s názvem
na svých stránkách, na facebookové stránce, kde bylo zetko zcela dominantní, ho zahalila do ukrajinské vlajky. Může to mít pro
Zelené osudové následky? „Zatímco Rusové v něm vidí odpor proti nacismu, Evropané a další národy k němu přimalovávají
ještě jedno Z jako symbol nového, ruského, nacismu. Protože ho Rusko začalo používat až se vstupem vojsk na dříve
neokupované území Ukrajiny, je to poměrně krátká doba a je velmi těžké odhadnout, jak si ho lidstvo bude pamatovat za pár let
či déle,“ myslí si Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Praha .

Také Češi mají podvědomě uložené v paměti jiné ruské symboly agrese, a to bílé pruhy na sovětských obrněncích a
automobilech ze srpna 1968. Okupanti jimi v rámci „bratrské pomoci“ označily své jednotky, aby se případně odlišili od
československé vojenské techniky. „Tři pruhy na tancích invaze do Československa v osmašedesátém si pamatují asi už jen ti,
kdo je viděli osobně. Ale všichni Češi dobře vědí, co to pro ně znamenalo,“ dodává Denisa Hejlová.

Foto:
Koho by napadlo, že i obyčejná latrína může být „ideologicky“ závadná.
Veselé bydlení

FotoGallery:
Koho by napadlo, že i obyčejná latrína může být „ideologicky“ závadná.
Veselé bydlení

Výrobci latrín mají nečekaný problém...
Fler.cz

Rusové se k agresi hlásí velkým Z a nápisem, že od vlastních se neodvracejí.
FB

Zetko na ukořistěné ruské technice
Ukrajinské ozbrojené síly

Zetko na ukořistěné ruské technice
Ukrajinské ozbrojené síly

Ruský gymnasta Ivan Kuliak si nalepil symbol agrese na dres.
YT

Nyní je pochopitelné, kde a za jakých podmínek se rodila symbolika speciální operace. Humor není vlastní jenom Čechům.
FB Něvzorov

Mluvčí pardubických strážníků zachytil cestujícího s kufry, na kterých byla páskou vyznačena písmena Z. V Česku může být
takové označení považováno i za trestný čin.
Městská policie Pardubice

Zetko na ukořistěné ruské vojenské technice.
Ukrajinské ozbrojené síly

Zetko na ukořistěné ruské vojenské technice.
Ukrajinské ozbrojené síly

Zelení zetko na Facebooku zahalili do ukarjinských barev.
FB Zelení

Označení pro začátečníky může vyvolávat asociace s válkou na Ukrajině a ruskou agresí.
PavelHrabica, Metro.cz

Rusové se k napadení Ukrajiny hrdě hlásili na sociálních sítích
FB Dmitryj Gusev

Aplikace pro výpočet rozložení teploty v betonové desce vystavené požáru URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: tzb-info.cz , Autor: Ing. Jakub Holan, ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 06:35 , Celková návštěvnost: 1 010 000 , RU / měsíc: 397 278 , RU / den: 20 545 , Rubrika:
Požární bezpečnost staveb , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,23
Algoritmus programu TeDisOn pro řešení problému vedení tepla v betonové desce vystavené požáru je založen na metodě
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konečných diferencí a je implementován v programovacím jazyku JavaScript. Grafické uživatelské rozhraní pro zadávání
uživatelem definovaných parametrů a pro interpretaci výsledků je vytvořeno pomocí jazyka HTML. Článek dále stručně
představuje algoritmus použitý ve vytvořené aplikaci a prezentuje použití webové aplikace na třech různých příkladech. Z
prezentovaných výsledků je zřejmé, že nově vyvinutá webová aplikace je uživatelsky přívětivá, lehce dostupná a velmi rychlá.

1. Úvod

Rozložení teploty v betonové desce vystavené požáru lze získat vyřešením problému vedení tepla. Problém vedení tepla v
betonových konstrukcích vystavených požáru lze popsat standardním modelem neustáleného vedení tepla, viz např. (Štefan
2015) a tam uvedené reference. Tento model je silně nelineární (vlivem okrajových podmínek a materiálových vlastností) a
obecně jej nelze analyticky vyřešit. Různí autoři pro řešení problému navrhli a použili různé numerické přístupy, viz např.
(Štefan 2015) a tam uvedené reference. Největší výhodou těchto přístupů je, že řešení lze získat relativně snadno.

Nejčastěji používané numerické přístupy jsou založeny na metodě konečných prvků nebo metodě konečných rozdílů. Metoda
konečných prvků je podrobně popsána a použita pro řešení problému transportu tepla v práci (Štefan 2015). Tato metoda je
poměrně složitá a výpočetně náročná; je však velmi vhodná pro problémy se složitou geometrií a okrajovými podmínkami.
Metodu konečných rozdílů lze sice snadněji implementovat a je mnohem rychlejší; je však vhodná pouze pro problémy s
jednoduchou geometrií. Podrobný popis metody konečných rozdílů lze nalézt například v publikaci (Bažant & Jirásek 2018).
Použití metody konečných rozdílů pro řešení problému vedení tepla v betonových konstrukčních prvcích vystavených požáru
lze nalézt např. v (Hertz 2012).

V dnešní době je patrná snaha vytvářet inženýrské výpočetní programy jako webové (internetové) aplikace, viz např. (Civil
Calculation 2020), (EurocodeApplied.com 2020), (using Eurocodes 2020). Výhodou webových aplikací je to, že je lze spustit na
téměř jakémkoliv zařízení (např. stolní počítač, notebook, mobilní telefon atd.) a v jakémkoliv operačním systému (např.
Windows, Linux, MAC, Android atd.) bez nutnosti instalace. Webové aplikace jsou tedy snadno použitelné a uživatelsky
přívětivé.

1.1 Motivace

Přestože numerické přístupy k řešení transportu tepla v betonových konstrukcích vystavených požáru již byly vytvořeny a
implementovány jinými autory, autor této práce nenalezl žádnou vhodnou webovou aplikaci pro řešení tohoto problému.
Hlavním cílem této práce je vytvoření snadno dostupné a intuitivně využitelné webové aplikace pro řešení tohoto problému, tj.
stanovení rozložení teploty v betonové desce vystavené požáru. Dalším cílem je představení vytvořené aplikace na
konkrétních příkladech. Tento článek navazuje na výsledky prezentované v (Holan & Štefan 2019).

2. Metody

Pro řešení problému transportu tepla v betonové desce vystavené požáru je použit standardní model neustáleného vedení
tepla

7. Závěr

V článku byla prezentována autorem vytvořená webová aplikace pro stanovení rozložení teploty v betonové desce vystavené
požáru. Webová aplikace, která vychází z algoritmu založeného na metodě konečných rozdílů a implementovaného v
programovacím jazyce JavaScript, je uživatelsky přívětivá, snadno použitelná, lehce dostupná a rychlá. Dále bylo v článku
prezentováno použití webové aplikace pro parametrickou studii zaměřenou na vliv počáteční objemové hmotnosti na rozložení
teploty po průřezu desky. Závěrem parametrické studie je, že různé počáteční objemové hmotnosti ovlivňují na začátku požáru
teplotu u povrchu desky a později ovlivňují teplotu ve vnitřní části průřezu. V rámci další práce bude aplikace rozšířena tak, aby
bylo možné řešit komplexnější problémy – např. různé teplotní křivky, kombinace více materiálů, složitější geometrie a jiné.

Poděkování

Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS20/041/OHK1/1T/11.
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Zeman šel Rusům na ruku. Obrat mu nevěřím, ani Nejedlého se nezbavil, říká exministr Petříček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: hlidacipes.org , Autor: Robert Břešťan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 06:55 , Celková
návštěvnost: 646 820 , RU / měsíc: 1 715 242 , RU / den: 129 198 , Rubrika: Nezařazené , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,44
Tvrdit, že Ukrajina je nacistický stát, je zjevná lež a součást ruské propagandy, strašák, který Putin používá už dlouho, aby
Ukrajině bránil ve svobodném rozvoji a v rozhodování, kam chce směřovat. Rusko má s pravicovým extremismem, rasismem a
neonacismem mnohem větší problém než Ukrajina, říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org bývalý ministr zahraničí Tomáš
Petříček.

Z Černínského paláce musel Tomáš Petříček odejít po zjevném nátlaku prezidenta Miloše Zemana i po neshodách s bývalým
předsedou strany Janem Hamáčkem. Paradoxně tehdy jeho odvolání kritizovali i zástupci dnešní vládnoucí koalice. Nyní
Petříček vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  UK , externě působí v Ústavu mezinárodních vztahů a spolupracuje s Nadací
Borise Němcova. Po odchodu Jana Hamáčka z čela ČSSD byl vloni v prosinci zvolen místopředsedou nyní mimoparlamentní
sociální demokracie. V čele tuzemské diplomacie stál od října 2018 do dubna 2021 a v rozhovoru pro HlídacíPes.org mluví i o
tom, jaké byly tlaky spojené s Ruskem, s Čínou i s Hradem.

Věříte po svých ministerských zkušenostech obratu Miloše Zemana od přítele Rusů k protiputinovskému jestřábovi?

Pro mne není ani tak otázka, zda je to uvěřitelné. Ten obrat prostě přišel pozdě. Miloš Zeman a lidé kolem něho tady hájili
ruské zájmy dlouhou dobu a to procitnutí přišlo ve chvíli, kdy už asi neměl jinou možnost, než takto reagovat.

Jak z vaší zkušenosti vypadaly ty proruské tlaky z Hradu, to hájení ruských zájmů? Jedna věc jsou veřejně prezentované výroky
a druhá i to, co jste i v roli ministra zahraničí zažíval či pozoroval v zákulisí.

Ono se to prolínalo. Ať už šlo o podporu vakcíny Sputnik, o prosazování ruských technologií v dostavbě jaderné elektrárny
Dukovany či ve zpochybňování práce našich tajných služeb v tak závažných kauzách jako byly Vrbětice. To vše ruskému
diskurzu a propagandě nahrávalo. [souvisejici] To, že dnes Miloš Zeman odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině, přichází po
letech, kdy nezakrytě prosazoval ruské zájmy, podporoval ruskou propagandu a její manipulace s informacemi.

Byla tam i pozorovatelná role poradce Martina Nejedlého?

Určitě to je role, která stojí za pozornost. Nejedlý je člověk, který má úzké vazby na ruské ekonomické struktury, na tamní
politické představitele a do značné míry přispíval ke komunikaci mezi Hradem a ruskou stranou. Je třeba si uvědomit, že tu stále
jsou lidé, kteří prosazovali ruské zájmy přímo v okolí českého prezidenta. To, že Miloš Zeman nevyvodil ze svých nynějších
názorů žádné praktické závěry, že Nejedlého vidíme v publiku při předávání státních ocenění, dokazuje, že obrat nejen nastal
pozdě, ale že je ve skutečnosti velmi povrchní.

Upřímně nevím, k čemu tu je ruský velvyslanec Zmejevský. Člověk, který veřejně lže, který se ve svých veřejných
vystupováních chová vůči hostitelské zemi velmi nevhodným způsobem. Už mohl být dávno v Moskvě.

Čínu milovali všichni

Říká se, že si Hrad, konkrétně Martin Nejedlý, dokázal na řadu míst v Černínském paláci, v diplomacii, dosadit svoje lidi.

Z Pražského hradu byla vždy snaha mluvit do obsazování diplomatických pozic. Přiznejme si ale, že mluvit do zahraniční politiky
i personálního obsazování ambasád byla praxe všech českých prezidentů. Takže tu byla i snaha současného osazenstva
Hradu ovlivňovat rozhodování a působení stávajících diplomatů na důležitých postech. Miloš Zeman se netajil tím, že má v
řadách české diplomacie své oblíbence, které veřejně podporoval a prosazoval. Často jsou to lidé, které potkal během své
politické kariéry. Zda v tom hrál nějakou roli Martin Nejedlý, nevím, i když Zeman jeho slovu zjevně nějakou váhu dával. Ale
primárně má svou vlastní hlavu.

Příkladem může být jmenování bývalého centrálního bankéře Vladimíra Tomšíka na post velvyslance v Pekingu…

To se odehrávalo před mým nástupem na ministerstvo zahraničí na pozici ministra. Ale to mohl být také důsledek vztahu Miloše
Zemana s guvernérem Jiřím Rusnokem.

Nebo taky tehdy ještě vliv PPF a Petra Kellnera?

Samozřejmě tam mohly být i další zájmy.

Cítil jste vy sám nějaké tlaky od firem, které měly zájem na dobrých vztazích s Čínou nebo Ruskem?

Český byznys samozřejmě projevoval zájem o proniknutí na tyto trhy, ale v tom se ministerstvo chová korektně, má na to své
nástroje. Samozřejmě některé firmy jsou exponovanější ve vztahu k možným politickým otřesům a je pravda, že firmy jako PPF
nebo Škoda Auto se zajímaly o to, jaké budou pozice české diplomacie. Ale že by ovlivňovaly jejich formování, to mohu vyloučit.
PPF určitě nemluví do toho, jakou pozici zaujme Česká republika třeba v OSN.

Na druhé straně je veřejně dostupné pár let staré video, kde spolumajitel Home Credit Jiří Šmejc říká – parafrázuji – že jejich
aktivity pomohly k tomu, že je politika Česka vůči Číně nyní vstřícná…

Ta česká otočka přicházela v době, kdy chtěla na čínský trh proniknout řada evropských států. Celá Evropa i Amerika měla
nasazeny růžové brýle, že Čína nabízí obrovskou příležitost. Až postupně se to začalo měnit s tím, jak narůstalo napětí ve
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vztazích mezi demokratickými státy a Čínou, jak se měnila celková světová geopolitická situace. Tahounem většího propojení
Evropy a Číny bylo v posledních letech Německo a tam si taky až později uvědomili, že se tím vystavují celé řadě rizik. Zájem
českých firem o Číny tedy v jednu dobu extrémně narostl, český byznys se snažil na čínském trhu hledat nějakou bonanzu, ale
to se moc nenaplnilo. Podobně jen na papíře zůstal čínský příslib obrovských investic u nás.

Mohl jste být vy sám směrem k Hradu co se týče Ruska nebo i Číny tvrdší, nebo ministerstvo zahraničí, respektive celá
Babišova vláda prostě tahala za kratší konec?

Andrej Babiš nechtěl vůči Miloši Zemanovi v otázkách Číny a Ruska vést žádný konflikt. Ministerstvo zahraničí bylo ve snaze
udržet aspoň nějakou kontinuitu postojů vůči těmto autoritářským režimům osamoceno. Mohl jsem být možná v některých
věcech tvrdší, nehledat kompromis. Zpětně se může ukazovat jako chyba otevřít konzultace s Ruskem na základě bilaterální
smlouvy o vzájemném přátelství, protože ty stejně nikam nevedly.

Tam šlo tehdy o spory kolem památníku Koněva a záležitosti kolem majetku ruské ambasády v Praze…

Většina expertů tehdy doporučovala, pojďme zkusit formálně tyto konzultace otevřít, ale ruská reakce byla velmi odmítavá a
nenašla se vlastně ani shoda na tom, o čem se spolu máme bavit. Tam jsme si měli říct, že to vůbec nemá smysl. Rusko prostě
rozumí moci, tomu, když proti němu stojí silný oponent a naopak umně pracuje s tím, když vidí, že druhá strana není úplně
jednotná. I proto je nutné se mnohem více soustředit na domácí debatu a na to, jaké vztahy s Ruskem, ale i s Čínou a dalšími
problematickými zeměmi, sami chceme. Jako diplomaté bychom měli hledat pragmatický prostor pro debatu.

A vidíte ten prostor i v této situaci ruské vojenské agrese? Je nějaká diplomatická cesta?

Těžko se předvídá, jaký bude další vývoj ruské agrese vůči Ukrajině. Může se stát, že z toho bude dlouhý krvavý konflikt, který
v nějaké fázi zamrzne a zabrání tomu, aby se Ukrajina mohla dále svobodně rozvíjet a bude to celou evropskou bezpečnost
zatěžovat na mnoho let dopředu. Vidím ale prostor ke zvýšení diplomatického tlaku na Rusko. Myslím, že bychom neměli
přistupovat na ruskou hru zastrašování a měli bychom být schopni Rusku ukázat naši společnou sílu. Tomu Rusové rozumějí.
Pokud naopak předem vylučujeme některé varianty toho, jak přispět k ukončení bojů, tak zbytečně vyklízíme pole a ukazujeme
Rusku, že se nemusí ničeho obávat.

Jak to bylo s Vrběticemi

Vy jste už v roce 2019 označil Rusko za hrozbu pro Českou republiku, podpořil jste Ukrajinu na místě v konfliktu s Ruskem a s
proruskými separatisty ze samozvané Doněcké republiky. Prezident Zeman vám po vaší návštěvě Ukrajiny v roce 2019 vytkl
právě to, že jste „dostatečně nezmínil problém banderovců“. Rusové také mluví o denacifikaci, o banderovcích na Ukrajině. To
používání podobných motivů, výroků, argumentů – přijde vám to zpětně jako náhoda, nebo spíše jako pověstné notičky?

Určitě to není náhoda. Je to i dlouhodobý způsob, jak o Ukrajině mluvili už komunisti ještě v dobách SSSR. A to nepopírám, že
tam za druhé světové války i ze strany ukrajinských nacionalistů docházelo k neuvěřitelným zvěrstvům. Tvrdit, že Ukrajina je
nacistický stát, je však zjevná lež a součást ruské propagandy, strašák, který Putin používá už dlouho, aby Ukrajině bránil ve
svobodném rozvoji a v rozhodování, kam chce směřovat. Rusko má s pravicovým extremismem, rasismem a neonacismem
mnohem větší problém než Ukrajina.

To, že Miloš Zeman nevyvodil ze svých nynějších názorů žádné praktické závěry, že Nejedlého vidíme v publiku při předávání
státních ocenění, dokazuje, že obrat nejen nastal pozdě, ale že je ve skutečnosti velmi povrchní.

Na druhé straně, nedávali sami Ukrajinci některé záminky – třeba přijetí zákona, který přiznává sociální výhody právě
příslušníkům Ukrajinské povstalecké armády? Vy sám jste to jako ministr kritizoval.

Ano, to jsou drobné kamínky, které nahrávaly a nahrávají propagandě, stejně jako neschopnost vysvětlit působení batalionu
Azov, který je v dezinformačním prostoru velmi mytizován. Jsou to často domněnky, polopravdy a otevřené lži, ale je pravda, že
třeba to nerozvážné přijetí zmíněného zákona pomohlo některým se v nich utvrzovat. Ukrajina sama má spoustu problémů.
Když jsem ji navštívil, upozorňoval jsem, že se má soustředit na své domácí úkoly v oblasti lidských práv, práv menšin, velký
problém je korupce. Přitom Ukrajina je země, která má obrovský ekonomický potenciál.

Informace o tom, že se ve výbuchu ve Vrběticích angažovala ruská tajná služba, přišly krátce po vašem odchodu, respektive
poté, co jste byl odvolán…

Ve skutečnosti přišly těsně předtím, den před sjezdem ČSSD. Ostatně i Jan Hamáček a Andrej Babiš později potvrdili, že ty
informace už nějakou dobu měli.

A jak to bylo s Vrběticemi a plánovanou cestou Jana Hamáčka, který vás tehdy na čas v čele ministerstva nahradil, do Moskvy
a údajně chystanou výměnou za vakcínu Sputnik?

To opravdu netuším, podle mne Jana Hamáčka zcela zklamala politická intuice. Je jisté, že tato kauza a neschopnost ji
důvěryhodně vysvětlit poškodila sociální demokracii a přispěla k volebnímu neúspěchu. Objevily se důkazy, že Jan Hamáček tu
cestu skutečně plánoval – byl již připraven program cesty. Bylo to naprosté selhání při vyhodnocení závažnosti kauzy Vrbětice.
Ve chvíli, kdy se něco takového dozvíte, si přece nenaplánujete, že poletíte do Ruska. To, že to měla být nějaká kamufláž,
tomu jsem nevěřil. Prostě nerozumím tomu, co k tomu Jana Hamáčka vedlo, bylo to v kontextu informací, které musel mít k
dispozici, od počátku velmi nešťastné.

Myslíte, že kdyby nepřišly ty nové závěry vyšetřování Vrbětic, byla by tu pořád stejně přebujelá ruská ambasáda, že by nebyla
síla vůle s tím nic dělat?

Asi by se to změnilo teď, v kontextu války na Ukrajině, podobně jako sledujeme nyní vyhošťování ruských diplomatů třeba v
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Polsku, Bulharsku a jiných státech. Pokud by ale nepřišly Vrbětice, k tak zásadní redukci a vzájemnému vyhošťování diplomatů
na obou stranách by asi nedošlo. O tom, že na ruské ambasádě v Praze byli ve velkém příslušníci ruských tajných služeb, se
mluvilo dlouho, bylo to tématem politických, odborných i zpravodajských debat. Ale žádný moment typu Vrbětic nebyl na stole,
až to byl ten impulz, který pomohl překonat třicetiletou anabázi s ruskou ambasádou v Praze, kterou nebyla schopna řešit
žádná vláda. Bylo to téma, na nějž nikdo nechtěl sahat. Mělo se to vyřešit už v 90. letech, pak už se hledal obtížně legitimní
důvod, jak k té redukci druhou stranu přimět.

A co nyní – neměli bychom ruskou misi vypovědět úplně?

Upřímně nevím, k čemu tu je velvyslanec Zmejevský. Člověk, který veřejně lže, který se ve svých veřejných vystupováních
chová vůči hostitelské zemi velmi nevhodným způsobem. Rozhodně tu neplní roli užitečného diplomatického kanálu do Moskvy.
Celou diplomatickou misi se sice nikomu z praktických důvodů zavřít nechce, ale pan Zmejevský už mohl být dávno v Moskvě.

S Babišem jsme byli za otloukánky

Od prosince 2021 jste opět místopředseda ČSSD. Jaké je vaše poučení z vlády s Babišem?

Sociální demokracie už nesmí podléhat populistům, nacionalistům, nespojovat se s nimi. Za tu druhou vládu s Andrejem
Babišem jsme zaplatili obrovskou cenu a historie ukazuje, že ta cena byla zbytečná. Měli jsme hledat způsoby, jak nabídnout
důvěryhodnou alternativu k SPD, ANO, všem těm hnutím – nehnutím, která nenabízejí žádnou vizi pro naši společnost. Udělali
jsme chybu a neměli jsme v té vládě být, i když se nám podařilo prosadit některé pozitivní věci. Ale celkově jsme tam byli za
otloukánka. Teď musíme myslet na budoucnost.

A jaká je? Ztratili jste důvěru, jste mimo parlament, strana na tom není dobře ani finančně…

Potřebujeme si projít obrovskou transformací, uklidit si v naší kuchyni a vyřešit i své finanční závazky. Pokud se nepodaří
rychle stranu ozdravit i po té ekonomické stránce, nevěřím, že bychom přesvědčili lidi, aby nám dali znovu důvěru k tomu,
abychom byli schopni vést stát, starat se o jejich daně, když bychom nebyli schopni spravovat samotnou ČSSD. Budeme se
muset uskrovnit a soustředit se na politickou práci. Součástí toho je i prodej části majetku ČSSD. A samozřejmě půjdeme do
podzimních komunálních i senátních voleb.
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mluvčí 
Dokonce vedli 32 cíle dostal v závěru třetí části možnost.

mluvčí 
Přesilovky 16 4 a Nikita Ščerba poslal zápas do prodloužení. V něm však potřetí za sebou slavili.

mluvčí 
Hosté. Svým sedmým gólem v play off rozhodl Miloš Kelemen Mladá Boleslav vyhrála 43 po roce postoupila do semifinále po
10.

mluvčí 
Letech se stalo, že vítěz základní části končí.

mluvčí 
Už ve čtvrtfinále.

mluvčí 
Hokejový útočník Jakub Vrána se podílel na obou gólech Detroitu v utkání proti Pittsburghu. 1 dal sám na druhý přihrál Red
Wings přesto prohráli vysoko 2. 11 v dresu Penguins si připsal 2 asistence Radim Zohorna bodoval také Filip chytil který
pomohl jednou přihrávkou New Yorku Rangers porazit Buffalo 54 prodloužení a vítězství radoval brankář Toronta Petr Mrázek.

mluvčí 
Hokejisté Toronta bojují o co nejlepší pozici do play off a doma se jim v bráně s Petrem Mrázkem povedl cenný skalp když
přemohli vedoucí tým východní konference NHL Floridu Panther překonali Mrázka jen 2× z toho jednou díky dělovce Montour
dalších 34 pokusů český gólman zlikvidoval kanadský tým o svém vítězství rozhodl ve druhé polovině zápasu 2 přesilovkové
zásahy obstaral domácí kpt. Tavares ve třetí části se prosadili taky Michejev Matthews Toronto porazilo Floridu 52.

mluvčí 
Velkou cenu Saúdské Arábie vozů formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Max Verstappen nizozemský pilot týmu Redbull udržel
v dramatickém závěru vedení před Charlesem Leclerc Ferrari.

mluvčí 
Závodní víkend na okruhu v Džiddě provázel hororový karambol Micka Schumachera v kvalifikaci i bombové útoky jemenských
povstalců na nedalekou rafinérii. Hlavní souboj na trati u Rudého moře ale proběhl bez problémů. Nizozemec Max prostá plyne
ze stáje Redbull o svém vítězství rozhodl 3 kola před koncem, když předjel do té doby vedoucího Charles Leclerc Ferrari
úřadující mistr světa vozů formule 1 vyhrál poprvé v nové sezóně v čele průběžného hodnocení šampionátu ale zůstal vítěz
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první Grand Prix tohoto ročníku v Bahrajnu Mona tenhle Clarku.

mluvčí 
Tenistka Petra Kvitová na turnaji v Miami zahraje osmifinále kam postoupila přes Američanku Davisovou ve dvou světech. Dál
prošla také šestnáctiletá Linda Fruhvirtová.

mluvčí 
Po vítězství nad Belgičankou Mertensovou Linda Fruhvirtová v Miami opět vylepšila osobní maximum na okruhu WBA teprve
šestnáctiletá tenistka totiž ve třetím kole vyřadila světovou šestnáctku Viktorii Azarenkovou. Češka vyhrála první sadu hladce
62 a také potom se rychle dostala do vedení breakem. Dvojnásobná grandslamová šampionka z Běloruska se hůře
pohybovala za stavu 03 utkání vzdala odešla do šatny Fruhvirtová si tak na podniku Masters poprvé v kariéře zahraje
osmifinále. Její soupeřkou bude světová pětka Španělka Badosaová.

mluvčí 
Jakým tématům se budeme věnovat v této hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s ruskými novináři
připustil, že Rusko nelze přimět, aby se stáhlo ze všech ukrajinských území včetně Donbasu a anektovaném Krymu komentář
právě k tomu připojí Jan Šír 8 2.

mluvčí 
8 35 bude naším hostem spisovatelka Karin Lednická právě vydala novou knihu Životice obraz pozapomenuté tragédie.

mluvčí 
A nezávislí multifunkční prostor bedna v Ústí nad Labem se otevře běžencům jde o místo pro rozvoj talentů podíváme se tam 8
50.

mluvčí 
Americká filmová akademie rozdala dnes v noci ceny Oscar nejlepším filmem se stalo americké drama v rytmu srdce.
Oceněných filmech dění na jedné z nejvýraznějších společenských událostí roku teď budeme mluvit s Terezou Willoughby
vedoucí redakce kultury České televize pěkné ráno přeji dobré ráno tak samozřejmě evropské kulturní akce jsou poslední
měsíc ve znamení podpory Ukrajiny jak se toto odrazilo aktuální situace v Hollywoodu.

mluvčí 
Oscaři ukázaly, že Amerika tedy konkrétně Hollywood úplně tu zahraniční politiku tolik nesleduje a to dokonce ani o víkendu,
kdy vlastně americký prezident Bill návštěvě v Polsku, protože na Ukrajinu přišla řeč až v podstatě v druhé polovině nebo v
polovině a celého ceremoniálu, kdy vystoupila herečka ukrajinského původu Milla kuny sovy které známá podporou Ukrajiny
pochopitelně a ve svém projevu řekla, aniž by tedy konkrétně zmiňovala Ukrajinu, tak řekla, že je obdivujeme hrdiny, kteří bojují
proti temnotě a potom ještě vlastně v průběhu reklamní pauzy tam proběhla výzva napsaná, že lidé mají držet minutu ticha za
Ukrajinu podporovat Ukrajinu. To bylo v podstatě celé, a nicméně ten ceremoniál jako takový byl ten si velmi dlouhých dlouhých
večerů, i když vyndali několik kategorií, tak trvalo přes 3 hodiny si nejvýraznější moment ten se zasloužil narazil jsem nic.

mluvčí 
No právě já jsem zatím četl jenom headlinery Will Smith vrazil moderátorovi večera políček pokud jsem to správně ano Lacko
na co se odehrálo.

mluvčí 
Moderátor večera Chris rock zavtipkoval na téma, že manželka vlastně se má holou hlavu, nicméně ona trpí alopecie, což tedy
rozteklý herce vystoupil na pódiu ještě dávno předtím vůbec vyhrál nějakou cenu a uštědřil tedy moderátorovi facku zároveň na
ni křičel něco v tom duchu, že si nemám rád jeho manželku do úst samozřejmě výrazně ostřeji, takže v tom přenosu tam bylo
chvilku ticho, protože vypli zvukař televizní společnosti, no nicméně potom, když se vrátil na pódium, když právě přebíral
Oscara za nejlepší herecký výkon ve filmu král Richard hraje otce tenisek Venus Sereny Williamsových, tak řekl, že pro něj
důležité bránit rodinu, že nemá rád ty okamžiky, kdy vlastně někdo někomu posmívá, se tak nějak společensky usmíváte a že
vlastně dělá to, co dělal Richard Williams, takže to bylo velmi emotivní opět velmi dlouhá řeč.

mluvčí 
No už si to naznačila Will Smith se stal nejlepším hercem. Jessica čistej nová nejlepší herečkou, tak ty jejich výkony ve filmech,
za které Oscara dostali, viděla jsi, jak hodnotíš jejich herecké výkony třeba ze svého pohledu?

mluvčí 
Rozhodně to nebyly nějak nebyly neočekávaná ocenění, musím říct v obou případech, protože a Will Smith ten velmi dobře
našel v tom hereckém výkonu balanc mezi tou svůj komediální polohu, kde známe vážným herectvím, on v podstatě je to
nejlepší, co na tom filmu. Já bych řekl, on za sebe to samé Jessica šestej nová ten film v podstatě stojí, stojí na ní, protože ona
hraje ve snímku oči máte férové a kvůli televizní kazatel, která díky právě televizi přijde k penězům, zároveň tam je zajímavé,
ona je ta skutečná postava stejně jako stejně jako otec Sereny Venus Williamsových a ona navíc je symbolem léčby tý
komunity, protože jedno z prvních udělala rozhovor s gayem, který zároveň trpěl onemocnění AIDS, takže je to velmi výrazná
postava na té desítce to velmi stojí stejně tak co není úplně neočekávané vítězství a dril divous vedlejší vedlejší hereckém
výkonu, protože ona hrála tančila zpívala a adaptaci nebo respektive remaku West Side Story Stevena Spielberga, a to byl
velký hit bookmakerů si říct.

mluvčí 
A právě na to možná navážeme zasahovalo na letošních Oscarech nečekané, která vítězství se naopak, řekněme
předpokládala.

mluvčí 
Podle mě to nebylo úplně nečekané, kdo vyhrál, protože ty ceny jsou tak nějak jako rozvrstvené nejvíc cen dostal scifi snímek
Duna, ale především těch technických kategoriích, například nová bondovka získala cenu za titulní píseň, kterou zpívá Billie
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Eilish. Potom ten na vítězství toho hlavního s ním nebo prostě cena za nejlepší film, na která která jde teda snímků v rytmu
srdce. On ten název je trochu zavádějící, protože v angličtině se ten samej Kouda, což je zkratka pro dítě neslyšících rodičů, a
to vystihuje v podstatě, o čem ten snímek, když to řeknu zjednodušeně, jsem se představil hned zkraje roku 21 na Sundance
festivalu, kde byl obrovským, ale opravdu obrovským hitem společnost Apple za něj tehdy zaplatila 25 000 000 USD což je
rekord v historii festivalu. V takto získal řadu cen na Oscarech, je tam ještě cena za scénář za vedlejší vedlejší herecký výkon v
mužské kategorii, stejně tak vítězství jim šampion nové režisérky filmů, síla psa, to je věc, která je třetí žena, která vyhrála, je to
věc, která se rozhodně čekala, protože to její pojetí toho nového westernu je opravdu opravdu tak tak.

mluvčí 
Závěrem ještě stručně jsou nebo budou ty filmy, o kterých jsi mluvila o české kino distribuci?

mluvčí 
Tam je zásadní to, že poprvé vyhrála týmu vrací stěhovací služba, což bylo teda epilepsií dříve než Netflix překvapivé právě na
těch streamovacích platformách je k vidění řada snímků do běžné distribuce v České republice v tuto chvíli šel Belfast nebo
právě West Side Story no a bohužel očima se mi férové to zatím nemá ani distribuční název, takže nevím, jestli tenhle film, který
je určený pro běžnou kino distribuci, zatím v České republice.

mluvčí 
Půjde o filmech oceněných Oscary jsme mluvili s Terezou Willoughby. Díky za to, hezký den. Díky.

mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
A teď zprávy dobré ráno. Ministr práce asociálních věcí Marian Jurečka zítra navrhne vládě navýšení některých dávek kvůli
inflaci rodičovské podpory nebo životního existenčního minima. Ve hře je i zvednutí příspěvku na péči pro handicapované.
Jednat se bude o jejich konkrétní výši. Záměr už ale podpořili i premiér Petr Fiala.

Lidé na portugalském souostroví Azory se obávají ničivého zemětřesení nebo erupce vulkánu. Ostrov už opustilo přes 1200
lidí. Seismologové tam za posledních 7 dní naměřili přes 13 000 menších otřesů. Varování před výbuchem sopky na ostrovech
v atlantickém oceánu už na druhém nejvyšším.

Izraelský premiér Naftali Bennett navštívil obec hadar, kde v sobotu zaútočili 2 muži se střelnými zbraněmi. Po útoku zemřeli 2
lidé a dalších 10 skončilo v nemocnici. Akci se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Bezpečnostní složky útočníky na
místě zastřelila zastřelil.

Severní Korea chce podle svého vůdce Kim Čong-una dál pokračovat ve zbrojení a posilování strategických sil. Tímto údajně
prohlásil po setkání s experty, kteří se účastnili testu balistické rakety. KLDR vyzkoušela minulý týden. Podle jejího tvrzení jde o
nový typ.

mluvčí 
Ukradli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s ruskými novináři připustil že Rusko nelze přimět aby se stáhl ze
všech ukrajinských území včetně Donbasu anektovaného Krymu proto je ochoten přistoupit na kompromis aby se ruská vojska
vrátila do pozic na kterých byla před invazí 24. února komentář připojí Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobrý den vám přeji dobrý den je to překvapivý obrat v rétorice nebo v postoji
ukrajinského prezidenta nebo se to dalo někde jaksi hodně vzadu očekávat že Rusko se třeba konkrétně z Krymu už asi
nestáhne.

mluvčí 
Podobné názory nebo pohledy postoje už jsme viděli slýchali dříve je potřeba tady říci je to nicméně určitě část toho včerejším
interview která je velice znepokojivá, protože pokud připustíme, že na části ukrajinského území budou zůstávat okupační
vojska, pak nelze hovořit o obnově suverenity a územní celistvosti, což je takovým tím hlavním vzkazem a hlavním bodem, který
býval obsažen v dřívějších prohlášeních prezidenta Zelenského a dalších představitelů ukrajinské strany, takže je logické, že
se na to pouta velká pozornost v souvislosti s tím včerejším projevem, ale zase jak bude vypadat ta reálná situace, to je velice
těžké odhadovat ta může se ještě řada věcí změnit z řady důvodů jednak protože ty ruské požadavky jdou daleko za rámec
toho, co by se mohlo týkat pouze Rusko ukrajinských vztahů jednak protože existují důvodné pochybnosti o tom, že Ruská
federace ta vyjednávání vůbec myslí vážně, protože Rusové standardně používají vyjednávání jako určitou taktiku, která
odvádí pozornost od těch zvěrstev, kterých se dopouštějí na místě, tzn. a tady by bylo asi pošetilé se se fokusovat zrovna na to
tuhle složku, když stále zuří válka vysoké vysoké intenzity a pak je samozřejmě otázka, jak by se to převádělo do praxe sebe
Ruská federace i to, co by bylo dohodnuto, byla ochotná dodržovat, když ta válka je důsledkem mimo jiné prostě porušení
úplně všech norem, které které připadají v úvahu, včetně ruských smluvních závazků, tak tolik se k tomu, že stále tady
komentujeme slova a tou hlavní dění se může odvíjet nikde jinde.

mluvčí 
Znamená to, že dnes začínají další nebo začíná další část těch rozhovorů mezi vyjednavači Ukrajiny Ruska v Turecku, tomu
nepřikládáte žádný jaksi důležitý význam. Prostě si myslíte, že se nikam neposunou?

mluvčí 
Posunout se mohou ale chci tady podtrhnout jednu věc, že ta válka není výsledkem toho, že by se nejednalo válka je
výsledkem toho, že Vladimir Putin v má snahu, kterou teďka převádí do praxe v ovládnout, případně zničit sousední země a na
tom nějaké jednání velmi pravděpodobně nemůže nic změnit. Pokud Vladimir Putin bude přesvědčen, že těchto svých tužeb
přání požadavků nebo jako já se velmi pravděpodobně přesvědčen i práv nároků bude schopen dosáhnout silou, jak soud
snaží a tadyto co tady komentoval především.

mluvčí 
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Ještě co také zaznělo, Ukrajina je podle Zelenského připravena jednat o neutralitě bez jaderné postavení, pokud budou
uděleny reálné záruky bezpečnosti. No tak jaké záruky mohou být vedle souseda, jako je Rusko?

mluvčí 
To je další věc.

Tady je potřeba říci, že kraj, když byla napadena v roce 2014 a ta válka neprobíhá od 24. února válka probíhá od roku 2014
tak byla neutrální a byla byla jadernou zemí.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Nezabránil Rusku v tom naopak?

mluvčí 
Aby.

mluvčí 
Ukrajinu napadlo, takže tohle to je požadavek, který Rusové vnáší do té debaty, kdo vůbec veřejného diskurzu, ale zase si
myslím, že neřeší nic. Jednak z toho důvodu, že to byl ten stav v roce 2014 který Rusko využilo k tomu, aby Ukrajinu napadlo a
jednak reálná garance bezpečnosti, která by byla schopna tomuto předejít, případně zabránit opakování toho scénáře, je
skutečně věrohodná spojenecká vazba typu členství Ukrajiny v NATO a NATO dává najevo, že Ukrajina není členskou zemí a
nehodlá nést břímě závazku ke kolektivní obraně.

mluvčí 
Slovenský znovu vyjádřil ochotu a vůli setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem tento nadále dlouhodobě odmítá
jakých důvodů?

mluvčí 
Tak protože Vladimír slovenský vystupuje jako samostatná osoba Vladimir Putin by si představoval, že za loňský přistoupí na ty
ruské požadavky a bude respektovat nějakou Superior titulu nějakou nadřazenost Vladimira Putina Ukrajinci, ale tím svým
každodenním odporem proti ruské agresi dávají najevo, že jsou suverénní národ a a že na tom se něco měnit nebude. Z toho
důvodu velmi pravděpodobně neexistuje žádná styčná plocha, o čem ti 2 by se mohli bavit.

mluvčí 
Už jste mluvil vlastně, že o tom, že tento napětí vlastně určitý konflikt trvá o té anexi Krymu, což samozřejmě je pravda,
myšlenka propojení ekonomik obchodů. To, co západ dělal vůči Rusku, tak to mělo takovou tu tendenci jaksi myslet západ, že
se Rusko promění, což se jaksi nestalo, tzn. dá se říct, že západ podcenil Vladimíra Putina.

mluvčí 
Já se obávám, že nejenom podcenil, ale že hrubě ignoroval některé velice znepokojivé signály, protože ta agrese proti Ukrajině
není první agresí. Není první útočnou válku, kterou Vladimir Putin rozpoutal předtím jsme tady měli agrese proti Gruzii v roce
2008 ze které Rusko vzešlo bez sankcí, naopak dostalo za to nabídku aliance pro modernizaci dostala na zbrojní kontrakty
Francie v podobě těch mistra dostalo za to nové obchodní projekty v podobě třeba plynovodu Nord stream, což je takový
velkým velký projekt, který by přivazoval Evropu Rusko a zároveň vtahoval Rusko do Evropy, takže myslím si, že to, čeho jsme
byli svědky, teď v podobě té masivně eskalace Rusko ukrajinské války je do velké míry důsledkem chybě úsudku v prvé řadě a
vlastní slabosti a částečně možná i neochoty dostát těm hodnotám, ke kterým se hlásíme na straně velkých západních aktérů,
zejména v té tzv. staré Evropě.

mluvčí 
Říkám, jenom vám děkuji za komentář. Hezký den. Na shledanou.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.
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mluvčí 
Tečně oni například odpustí DPH na elektřinu na plyn od odpustí DPH z pohonných hmot, samozřejmě jsou obrovské miliardy
měsíčně, které letos státní rozpočet stálo, takže opozice samozřejmě všechno pod všechno, co vláda navrhne podpoří týká
tohle tedy rodičovského příspěvku a vyšších slev, kdy vlastně vláda potřebuje opozici životní existenčního minima opozici
nepotřebuje. Tam záleží pouze na vládě, odkdy odkdy případně životní existenční minimum zvýší.

mluvčí 
Petře, děkujeme za nové informace. Určitě nás bude dál informovat o tom, jak se to bude vyvíjet.

mluvčí 
Výrazné role krásný den.
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mluvčí 
Na letišti Václava Havla se na čtvrt roku uzavřela hlavní dráha. Provoz se tak do července přesouvá na vedlejší Runway.
Úpravy jsou podle vedení ruzyňského letiště spojené se zavedením evropských podmínek bezpečnosti provozu. Detaily už
doplní Ondřej Pražák. Ondřeji, i tebe zdravím, jaké úpravy tedy hlavní dráhu čekají?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Vedle standardní údržba je té pojezdové dráhy, tak tím hlavním bodem následujícím čtvrt roce té celé
rekonstrukce bude posilování kabelových rozvodů tak, aby se zlepšilo osvětlení celé dráhy, které důležité třeba při navádění
jednotlivých letadel na přistání, přestože jde o hlavní dráhu letiště Václava Havla jedné ze dvou, tak by se samotných
cestujících, kteří budou létat do zahraničí, tak by se ta omezení nějak dotknout neměla. Ostatně cestující de facto jedno, na
kterou dráhu jejich letadlo bude následně nasměrováno, kterého odstartuje. Zároveň přestože tedy až do července se ten
provoz tady na letišti Václava Havla zúží na jednu vedlejší letištní dráhu, tak by se to nemělo dotknout ani toho, kolik letadel
bude denně odbojová, no je ostatně tomu napovídá i ta doba, kdy ta rekonstrukce naplánována, tak skončí tedy od července,
kdy začíná ta hlavní sezóna, kdy většina lidí míří letecky do zahraničí na dovolenou atp. jediné omezení, které by mohlo být
znatelné, tak to bude znatelné spíše pro obyvatele okolních měst, které přiléhají k letišti Václava Havla, protože zatímco hlavní
dráha, která je tedy teď v rekonstrukci, tak ta jde rovnoběžně s hlavním městem, takže letadla se hlavnímu městu vyhýbají, tak
ta vedlejší, tak ta je právě navázána nebo směřuje, jak nahlas město Prahu, tak také na Kladno, takže letadla, která budou
přilétat na letiště Václava Havla, tak ta budou přistávat směrem od hlavního města a letadla, která budou létat, tak ta budou
naopak vzlétat směrem na Kladno.

mluvčí 
Ve Šternberku na Olomoucku začala po ranní špičce rekonstrukce mostu částečně uzavřená kvůli tomu bude jihlavská ulice na
hlavním tahu na Bruntál. V tuhle chvíli tam ale řidiči jezdí ještě bez omezení a dění na místě sleduje Vítězslav Mikulčík.
Vítězslave, dobré dopoledne, jak dlouho opravy potrvají a kdy tam omezení pro řidiče vlastně začal?

mluvčí 
Krásné dopoledne. Tak ty opravy potrvají až do října. Teď tu probíhají přípravné práce, ale ta hlavní stavební část začne už
tento pátek, tedy 1. dubna, to začne fungovat už zmiňovaný kyvadlový provoz, a ale to přinese to, že se budou tvořit kolony jen
pro zajímavost denně tu projede až 10 000 aut. Ten most, na kterém stojíme, je starý přes 40 let denní zátěže, osobními auty,
nákladní dopravou ho dá se říct, zdevastovala proto půjde kompletně zbourat, nahradí ho nový a bude mít přes 80 m a
Ředitelství silnic a dálnic vyjde na téměř 50 000 000 Kč současně s ním snad vařil postaví i nábřežní zeď upraví koryto
sprchového potoka, vytvoří parkovací zálivy středové ostrůvky a opraví chodníky. Práce tady potrvají tedy celkem 7 měsíců.
Přitom ale mohlo být hotovo mnohem dříve, a to o 2 měsíce a stavební firma původně plánovala, že uzavře celou ulici najednou
tím, aby práce zvládla. V jedné etapě, jenže s tím nesouhlasila šternberská radnice po objízdné trase městem by totiž jezdila
spousta aut. Podle starosty a jezdila kolem základní školy koupaliště a po opravené silnici, která je zároveň závodní trati Ecce
Homo, ještě dodáme, že se současná uzavírka na jihlavské ulici dotkne některých autobusu, a to také od 1. dubna.

mluvčí 
A po půl jedenácté nabízíme další zprávy díky že se díváte.

Žádný velký průlom nečeká vysoce postavený ukrajinský představitel od dalšího kola Rusko ukrajinských rozhovorů ty mají
tento týden pokračovat v Turecku. Po sérii diskuzí prostřednictvím videokonferencí povedou vyjednavači v Istanbulu rozhovory
tváří tvář. Podle dřívějšího vyjádření Kyjeva by mohla jednání začít už dnes. Šéf ruské delegace ale později uvedl, že jednat by
se mělo od úterka.

Ve válkou zničené Mariupolu zůstávají desítky tisíc lidí. V půlmilionovém přístavním městě na jihu Ukrajiny přitom podle tamních
úřadů nezůstala žádná budova, kterou by nezasáhlo bombardování nebo požáry. Každý den odchází tisíce lidí humanitárními
koridory. Mnoho především starších obyvatel ale odmítá město opustit. Další uvěznili ve sklepích krytech pouliční boje a
ostřelování.

mluvčí 
Víte měli jsme štěstí, radili jsme lidem co dělat. Ti nezkušení běželi schovat do sklepa. Já jsem byla po bytě má okna, tam jsou
zničená Odkolek nebo rovnou byl jsem tam zpět podle toho, kam stříleli. Byl to zmatek, ale přežili jsme vidíte tam to díky Bohu
jsme naživu.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s ruskými novináři odmítl, že by Kyjev chystal útok na proruské
separatisty v Donbasu. Invazi na Ukrajinu tak považuje za bezdůvodnou. Zelenský také vyjádřil ochotu setkat se svým
protějškem Vladimirem Putinem. Hlava státu mluvila i o možné neutralitě země. Schválit by ale museli v referendu přímo občané
Ukrajiny.

mluvčí 
Jak oni.

mluvčí 
Mají z toho chápu, že je nemožné donutit všechny se odejít z ukrajinského území. To by vedlo ke třetí světové válce. Chápu tu,
proto se chci bavit o nějakém kompromisu. Pojďme se vrátit na začátek a pak se snažíme vyřešit otázku Donbasu se
komplikovanou otázku Donbasu chce.

mluvčí 
Česko dosud udělilo lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu téměř 237 000 víz z toho přes 3000 v neděli na cizinecké
policie se podle ministerstva vnitra nahlásilo víc než 128 000 Ukrajinců. Podle odhadů přišlo od začátku války na Ukrajině do
tuzemska zhruba 300 000 lidí. Téměř polovinu tvoří děti 4/5 dospělých jsou ženy.
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Severní Korea chce podle svého vůdce Kim Čong-una dál pokračovat ve zbrojení a posilování strategických sil. Tímto údajně
prohlásil po setkání sex s experty, kteří se účastnili testu balistické rakety. KLDR vyzkoušela minulý týden. Podle jejího tvrzení
jde o nový typ mezikontinentální střely.

Americký prezident Joe Biden odmítl, že by ve svém varšavském projevu mluvil o nutné změně režimu v Rusku. Biden při
návštěvě Polska prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nemůže zůstat u moci. Slova hlavy státu už dříve komentoval i
americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Podle něj není strategii Spojených států změna režimu v Rusku ani jinde ve světě.

mluvčí 
Když něco takového pronesl prezident Bidenova typu, tak to de facto znamená, že udělá vše pro to, aby Vladimira Putina dostal
z křesla prezidenta Ruské federace, Bílý dům velice rychle začal ujišťovat, že toto není Bidenův plán, že to, co řekl, bylo vlastně
jen na nějakým momentálním vyjádřením pocitu samotného prezidenta, který se krátce předtím sešel s ukrajinskými uprchlíky a
měli ještě živé paměti ty příběhy, kterému vyprávěli, co učím se prošli, než uprchli z Ukrajiny do Polska, že to bylo prostě takové
momentální vyjádření prezidentova pocitu, že to tedy není nějaký plán nebo vyhlášení západu. Pojďme svrhnout Vladimira
Putina ve chvíli, kdy americký prezident v těch posledních dnech několikrát označil Vladimira Putina za válečného zločince,
lháře, kriminálníka, diktátora a řezníka. Navíc Washington už přímo na Vladimira Putina uvalil sankce a potom Kreml udělal
vlastně zrcadlově to samé americkému prezidentovi, byť z tohoto úhlu pohledu je to prostě čistý symbol. Nemá to žádnou žádný
reálný dopad, tak teď je v této chvíli vlastně nepředstavitelné, že by Joe Bidena Vladimir Putin opět zasedli k jednacímu stolu
tak jako například na začátku loňského léta v Ženevě to je velmi pravděpodobně záležitost, která už se opakovat nebude a
minimálně na nejvyšší úrovni a teďka jednání mezi prezidenty tedy nedojde asi velmi dlouho.

mluvčí 
V Kyjevě Charkově Žitomiru byly v noci během leteckého poplachu slyšet silné výbuchy. Napsala to ukrajinská pravda s
odvoláním na místní úřady. Na Ukrajině dnes nebudou z bezpečnostních důvodů otevřené žádné humanitární koridory pro
evakuaci civilistů. Tamní rozvědka totiž varovala před možnými provokacemi ruské strany.

mluvčí 
Já jsem včera v událostech mluvil o tom, že se možná město začíná vracet do normálu v rámci možností samozřejmě v rámci
těch možností ostřelovat mého města obléhaného města nebo města, které čelí ruské invazi, ale naplnilo se bohužel to známé
české přísloví nechvalné před večerem doslova, protože na to, co následovalo dalších hodinách už malou ochutnávku jsme
viděli v událostech, kdy v tom posledním vstupu už zaznívaly sirény první z mnoha sirem, které se rozezněly tady v Kyjevě v
průběhu celé noci do toho po velmi dlouhé době tady opět v centru, jestliže dělostřelba všechno napovídá tomu, že skutečně
ruské jednotky navzdory těm zprávám, které přicházely o tom, že budu defenzívní pozici, a tak, tak se pokoušejí prorazit
naopak pozice ukrajinských obránců, a to na těch dvou klíčových místech, kudy postupovali v těch prvních dnech konfliktu, tzn.
jednak na severozápadě v těch městech, jejichž jména zaznívají v našem vysílání velmi často hostoval Bučan Irvin na druhé
straně potom také na východě, tzn. především v tom regionu okolo letiště Boris pil hlavního mezinárodního letiště, kudy jsem
do Kyjeva proudily tisíce turistů před válkou a potom také v oblasti pro var tedy prvního města na východ od Kyjeva. Tam
všude se vedou teď velmi tvrdé boje, nicméně ukrajinská armáda tvrdí, že ačkoliv se ruským jednotkám podařilo získat některé
pozice ve vesnicích, dálek ukrajinským jiným, tak se daří těm útokům zatím bránit a ruské jednotky výrazným způsobem směrem
k ukrajinské metropoli nepostoupili, ale jak to chodí ve válce samozřejmě my nemáme k dispozici jakékoliv možnosti ověřit
hlášení z jedné či druhé strany a dá se předpokládat, že ta válečná mlha se bude usazovat těch následujících hodinách, že
jasněji o tom, co se vůbec teď odehrává, v kolik v okolí ukrajinské metropole bude za pár hodin.

mluvčí 
Další úhel pohledu na válku na Ukrajině teď doplní Vojtěch Bahenský. Výzkumný pracovník pražského  centra pro výzkum míru
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste se připojil.

mluvčí 
1.

mluvčí 
Tento týden tedy čeká Rusko Ukrajinu další kolo mírových rozhovorů, byť vysoce postavený ukrajinský představitel říká, že od
dalšího kola kola rozhovorů žádný velký průlom nečeká, dá se teď říct, kdo má lepší výhodnější vyjednávací pozici?

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Si nemyslím teda úplně s jistotou moje obava byla.

mluvčí 
Že stále pro silnější pozici možná je Rusko samozřejmě záleží na tom, do jaké míry je ruská ekonomika posuzována znárodní
sankcemi a do jaké míry Rusku záleží na tom, aby se pokusilo tu situaci uzavřít. Nicméně k tomu, abychom měli informací o
tom, zda Rusko nebo Ukrajina trpí ztráty, které pro ně osobně jsou nepřijatelné, nemáme informace bohužel.

mluvčí 
No, a když se tedy zaměříme na to Rusko, co podle čeho se Rusko čemu bude přikládat větší důraz při rozhodování o
případném mírovém řešení, bude to situace v Rusku, bude toto jak sankce dopadají na Rusko, anebo to bude situace na
bojištích?

mluvčí 
Nevyhnutelně obojí, protože ta situace v Rusku se také odvíjí od toho centra na bojišti samozřejmě, tak jak se budou vrace
mrtví vojáci z Ukrajiny a zároveň na druhé straně ruský režim potřebuje doma ukázat nějaký výsledek té války, který ty mrtvé,
kteří vrátí domů, aby sankce nějak ospravedlnit utrpení. Znamená, že Rusko nevyhnutelně musí dívat na obě strany rovnice v
tomhle ohledu a pokusit se dosáhnout takového výsledku na Ukrajině, které které bude schopno doma prodat obyvatelstvu.
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mluvčí 
A ty ztráty Rusů, o kterých se už teď mluví, píše to Rusko motivuje, vyjednáváte nebo naopak ještě způsobit to, aby ten přístup
Ruska nebo ještě brutálnější?

mluvčí 
Potenciálně kteroukoliv z těch možností samozřejmě na jednu stranu rozumím tomu stavu jsme jinou možnost.

mluvčí 
Vidět, dá se z toho rozklíčovat?

mluvčí 
Myslím si, že ne jednoznačně, protože Rusko už trpí extrémně těžké ztráty tradičních stran čekalo, kterému doma mu režimu
budou velmi komplikovat život. Zároveň nicméně tzn. že růst no musí tím spíš přinesl domů nějaký výsledek, který vysvětlí tak
vysoké ztráty, ztráty byly nízké, tak se mohlo stáhnout hrát jednoduše.

mluvčí 
Co nakonec podle vás rozhodne o případném příměří?

mluvčí 
Prim primárně to, zda obě strany dojdou k nějakému podobnému očekávání o tom, jak se situace bude vyvíjet, vůbec nebudu
mít pocit, že ani jedna z nich nebude schopna získat nějaký lepší vyjednávací pozici a že ta válka poškozuje obě strany, tak pak
věřím, že bude příměří potenciálně i první jednání.

mluvčí 
Ukrajinský prezident ve včerejším rozhovoru s ruskými médií zmínil bezpečnostní záruky země připadnou neutralitu země a ne
jaderný status Ukrajiny. To je něco, co by mohlo Rusku stačit?

mluvčí 
Rozhodně to je něco, co by Rusko rádo prodalo jako úspěch. Herny status Ukrajiny je jako úspěch čistě fiktivní, nicméně Rusko
stále můžeme prezentovat, že tou válkou vlastně zabránilo jaderné krajně ohrožující Rusko. Myslím, že ta neutralita tzv. první
záruky něco, co Rusko by si bývalo, mu to nestačilo, nicméně lidem k tomu, že myslím, že není ruská možnost vynutit cokoliv
víc, je velmi omezená, tak myslím, že tím ne ne ráda zavděk.

mluvčí 
Tedy podle vás zásadní posun toto prohlášení?

mluvčí 
No, ono není toto konkrétní prohlášení dnes tolik nového, ne ty signály, že Ukrajina by mohla vyjednávat o tom, že by se
nestala firma to už tady existovaly jako dříve byl zazněly z okresu představitelů ANO.

mluvčí 
On i prezident Zelenský připouštěl, že vlastně do NATO nikdo nezve například.

mluvčí 
Přesně přesně tak, ale prezident Zelenský zase musí vysvětlit to nějak svému obyvatelstvu, z nichž mnozí letěli bojí trpí
potenciálně právě s vidinou toho, když vyhrají, tak je ta budoucnost západě čeká, takže on musí opravit i to má půdu pro to,
aby mohl jít k nějakému kompromisu s Ruskem.

mluvčí 
Ještě 1 věc mě zajímá, teď jsem po celou dobu bavíme o obsahu, ale když se budeme bavit o samotné formě mírových jednání,
tak po sérii diskuzí prostřednictvím videokonferencí, tak vyjednavači v Istanbulu měly ty rozhovory vést tváří tvář, když se
možná i zobecníme, jak zásadní je při těchto jednáních při jednáních o příměří právě ta forma tváří tvář?

mluvčí 
Já se omlouvám, ne úplně expert na mírová jednání, ale z mnoha důvodů pokládal to osobní osobní kontakt s samozřejmě jako
pro vyjednávání lepší nejenom protože samozřejmě nějaká část mezilidské komunikace i záleží na pozorování chování toho
druhého nálady atd. které jako idea konkrétního obtížně přenáší, ale vytváříte nějaký tlak na ty účastník předpokládám, aby,
aby dávaly navrch Bradley, ale nic k tomu asi neumím říct.

mluvčí 
Prozatím děkuji ještě se s vámi spojíme zhruba za hodinu Vojtěch Bahenský. Díky, na shledanou.

Evropa dál řeší, jak se zbavit energetické závislosti na Rusku. V pátek se unijní prezidenti premiéři zavázali k jejímu co
nejrychlejšímu ukončení. Shodli se také na tom, že jejich státy budou moci v zájmu snížení nebývale vysokých cen plynu
sáhnout ke společným nákupům. Téma teď probereme Jiří Koželouh jsem s vedoucím energetického programu hnutí Duha. I
vás zdravím díky, že jste se připojil.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Co říkáte na ty případné společné nákupy?

mluvčí 
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Určitě je to jeden ze způsobu, jak vyřešit ten problém.

mluvčí 
S ruským plynem tzn. abychom se mohli stříhnout nebo v případě, že by došlo k tomu střílení z druhé strany, tak aby vlastně se
plynu dostaly státy, které jsou více závislá na ruském plynu, jako je třeba Česká republika.

mluvčí 
Podle zprávy ekologických organizací hnutí Duha se po tuto zprávu také podepsalo. Také říkáte, že je nutné podporovat v
první řadě zateplování vytápěných budov, využívání odpadního tepla z průmyslu rozvoje velkých tepelných čerpadel. Co v této
chvíli, co se této situace by měl udělat stát pro české domácnosti?

mluvčí 
Tak měl by právě začít.

mluvčí 
Ještě více podporovat možnosti zateplování domů nepřeje instalaci solárních panelů a střechy tepelná čerpadla atd. například
tak že zpřístupní programy typu Nová zelená úsporám i nízkopříjmoví domácnost. Dneska přístupné nejsou, protože lidé musí
50 % investice financovat celý zateplují dům nebo si dávají fotovoltaiku, což nízko příjmové domácnosti nemají nemají peníze,
takže po vzoru třeba kotlíkových dotací bylo dobré nastavit i možnost, aby dostali vlastně téměř celou tu investici od státu mohli
vlastně také světu svoji závislost na fosilních palivech třeba na ruském plynu.

mluvčí 
Co považujete za to dlouhodobé a co za krátkodobé ideální řešení?

mluvčí 
Takto dlouhodobé řešení je právě maximalizovat úspory tepla elektřiny, ale hlavně teplá v tom případě, tzn. opravdu
systematicky poskytovat podporu pro zateplování domů nejenom obytných, ale samozřejmě také objektu firem a podobně
zároveň instalovat fotovoltaické panely na střechy atd. tak aby domácnosti firmy obce měly vlastní čistou elektřinu a také
podporovat rozvoj tepelných čerpadel v domácnostech, anebo třeba i velkých tepelných čerpadel v rámci teplárenství znamená
náhradu toho zemního plynu pomocí tepelných čerpadel nejenom pomocí tepelných čerpadel a také pomoci třeba geotermální
energie pomoci třeba výroby bioplynu odpadu nebo Kalous čističek odpadních vod.

mluvčí 
V jakém časovém horizontu se tedy bavíme, možná byste mohl ještě rozvést ty okamžitý způsob, krátkodobý způsob pomoci, co
pomůže teď hned domácnostem?

mluvčí 
Teď hned zčásti samozřejmě může pomůže i po stejné některý některé samozřejmě dostane některé mohou stihnout případě,
že bude po dostatečná podpora státu, co říkali těm nízko přímo domácnostem, stihnout třeba zateplit dům nebo instalovat
tepelné čerpadlo, nahradit spotřebu plynu, to je 1 věc, ale samozřejmě je potřeba také to dnešní horizontu zajistit, tak už byla
řeč náhradní dodávky plynu tak, aby byli pro příští zimu bylo dostatek plynu v případě, že nebude žádný ruský plyn, ale cos
studií, které už na toto téma byly zpracovány, tak ukazuje, že do přílet by celá Evropská unie mohla soud ruského plynu
odříznout 2/3 z té náhrady by právě bylo zateplování domů tepelná čerpadla, rozvoj obnovitelných zdrojů a podobně.

mluvčí 
Mimochodem, co říkáte na tu iniciativu nehod svetr, tedy že od začátku března ta vybízí ztlumit domácí teplotu aspoň 19
stupňů?

mluvčí 
Je to určitě dobrá věc, pomůže to snížit náklady i spotřebu plynu nebo dalších fosilních paliv teplá, pomůže to samozřejmě také
snížit teplotu v domácnostech na nějakou úroveň výstrahy zdravější pro lidský organismus, a tak dál, takže já jsem si kde to
bránici a ty iniciativa garanci si, že to symbolická symbolický způsobem lidé se mohou připojit a okamžitě snížit jednak svoji
spotřebu dost takto podpořit snižování závislosti na ruském plynu.

mluvčí 
Když se ještě podíváme na tu celoevropskou otázku, protože státy se teď v případě pátého sankční proruského protiruského
balíčku nemůžou shodnout na tom, jestli se okamžitě odstříhnout od dodávek ruské energie, jak to požaduje Polsko nebo
Pobaltí, na druhou stranu je tady třeba Německo Nizozemsko, které říká, že toto zkrátka bude mít výrazné dopady na
německou ekonomiku. Německé motto Německo, motor Evropy a Německu se obává, že by pak mohlo stáhnout s sebou i další
evropské státy. Je tato obava podle vás relevantní?

mluvčí 
Tak oba vás ekonomických dopadů určitě relevantní, ale musíme a politicky ve finále měli zvážit, co je důležitější, jestli ta
energetická bezpečnost, tzn. jestli se dokážeme toho plynu odstříhnout i vzácnou těch ekonomických dopadů nebo ne a
zároveň si myslím, že my musíme tu situaci být připraveni, že může dojít další eskalaci konfliktu, ale může také dojít samozřejmě
k tomu, že Rusko rozhodne nějakého důvodu odstříhnout dodávky plynu do Evropy nebo jste nějakého dalšího důvodu
nebudou možné, takže to, co je jisté je, že se na takovou situaci, tzn. situaci, že příští zimu nebude ruský plyn, prostě musíme
připravit, abysme byli připraveni, tak musíme začít jednat ihned, protože některá ta opatření všechna opatření musí začít dělat
dnes páku chceme nakoupit dostatek plynu z jiných zdrojů na zimu, tak to musíme začít dojednávat teď, jestli chceme co
nejvíce vyměnit třeba uhelných plynových kotlů za tepelná čerpadla, tak to musíme začít dělat ne podobně, pak musí přitlačit
zateplování domů a podobně, tzn. jak to dopadne jakkoliv, tak musíme být připraveni, že ta možnost, že bude ruského plynu
příští zimu tady prostě.

mluvčí 
Možná a když se podíváme na celý ten koncept do budoucna české ekologické organizace kritizovaly plány na přechod

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 216 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


tepláren na plyn už v minulosti, když se ještě budeme bavit o odstřižení uhlí, tak podle teplárenského sdružení mohou biomasa
a další obnovitelné zdroje nahradit do roku 2030 maximálně polovinu využívaného uhlí.

mluvčí 
Pak máme tady samozřejmě další možné zdroje, jak vlastně třeba geotermální energie, se kterou se zatím nepočítalo, protože
poměrně drahá jsi ty vrty jsou drahé, nicméně při těchto cenách zemního plynu zejména takové krizové bezpečnostní situaci,
která je v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, tak si myslím, že je potřeba začít o tom přemýšlet jinak, a sice využít zdroje,
které dřív jsme třeba uvažovali, že bude využívat až později než než třeba než rok co 30 do situace opravdu jiná a myslím si, že
bysme opravdu měli snažit o tom přemýšlejí nakop strategii, změnit samozřejmě část toho ruského plynu, a to připouštíme ty
studie, které k tomu jsou, tak připouští, že může být nahrazen nějakou nějakým jiným plynem, dovozem penzí lidských zdrojů.

mluvčí 
Říká, že louh díky za vaše odpovědi, na shledanou.

mluvčí 
Děkuji nastanou.

mluvčí 
Podle odhadů OSN už během války na Ukrajině zahynulo nejméně 1100 civilistů a 10 000 000 lidí muselo opustit své domovy. Z
toho téměř 4 000 000 utekly do zahraničí. Situaci teď rozebereme se slávistickou Ukrajinu vložkou Radanou mrazovou
Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den z Olomouce.

mluvčí 
Ukrajinu už tedy opustily skoro 4 000 000 lidí. Celá země má ale přes 40 000 000 obyvatel. Dá se říct, jací lidé v zemi
zůstávají?

mluvčí 
Samozřejmě dá, jsou to většinou lidé, kteří jsou nějakým způsobem poutání k té své zemi a ať to jsou třeba jejich staří rodiče
nemohoucí a o které je potřeba se postarat a nemají žádnou jinou možnost. Až Ukrajina je poměrně zemědělská země a velké
množství obyvatel žije na vesnicích, a tudíž s tím souvisí takže, jsou vlastníky dobytka drůbeže velkého množství polí a toto je
potřeba se také postarat, může být jeden z důvodů, proč právě tito lidé na Ukrajině zůstávají, takže je to asi zcela zřejmá, pokud
jinou možnost nemají, nikdo se o jejich zvířat a ne ostrovem vztahují navíc.

mluvčí 
Když se tedy otočíme, tak před nebezpečím války utíkají do okolních států nejčastěji ženy, děti senioři, tak to se dá
specifikovat, jaké lidi se nejčastěji dna odkud pochází, čím se živili?

mluvčí 
Nejčastěji samozřejmě, jak říkáte, správně utíkají ženy děti a dá se možná trošičku zobecnit, že ti lidé většinou týkají velkých
měst, kde samozřejmě to ta velká města jsou cílem ruského útoku, takže jsou to lidé z měst, málokdy teda utíkají lidé z Lesní
správy z důvodů, které jsem říkala před chvílí, ona on ten u těch má vlastně 2 fáze, ta první fáze, pokud lidé mohou utíkají
někam na západ na Ukrajinu, kde je samozřejmě situace klidnější, pokud mají své příbuzné, uchylují se k nim každý dům obytný
má nějaké prostory ke sklidí teprve lidé, kteří nemají nikoho příbuzného a opravdu nemají žádnou jinou možnost, aby zůstali,
tak volí variantu tedy a útěku za hranice a hledají možnosti samozřejmě v Polsku České republice a dále po celé Evropě.

mluvčí 
V předchozích několika málo dnech se konalo několik, řekněme, klíčových jednání. Summit NATO summit EU návštěva
amerického prezidenta v Polsku, jak to všechno Ukrajinci vnímají?

mluvčí 
Já bych řekla a jako za sebe tedy samozřejmě tak, jak to tady diskutujeme na katedře, jsou to všecko symbolické kroky, jsou to
samozřejmě důležitá gesta, která by měla Ukrajincům dodávat podporu k tomu, aby byli dál odhodláni bránit svoji zemi Branice
národovectví, které tolik typické právě pro Ukrajinu pro Ukrajince, takže bych řekla, že to je alespoň touto cestou podpora
vytrvat vydržet a samozřejmě s optimismem nějak hledět dopředu a celou komplikovanou situaci zvládnout.

mluvčí 
Víc než měsíci války, jak vnímají Evropskou unii věří, že tím klíčovým prvkem, že bude Evropská unie, že bude na to?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Evropskou unii řekla, že tam se proměnilo vnímání určitě ještě před válkou a před tou první Donbas svou velkou a k Evropské
unii vzhlíželo z vzhlížel spíše mladší obyvatelstvo. Říká, že to bylo zhruba 50 % rovnou si tvrdit, že nyní se to ta inklinace k
Evropě, a to procento daleko zvýšila určitě do Evropy hledí s určitou naději, že mají-li Ukrajinci zachovat nějakým způsobem
svůj národ, který 30 let v podstatě budovali a jeho historie je velmi velmi dlouhá, tak je to právě tou cestou evropskou, ne tou
opačnou, a takže mezi lidmi určitě se i mezi těmi staršími, tentokrát právě ruské agresi určitě změnilo ta ta inklinace, ten názor a
kam tedy skutečně Ukrajina očí.

mluvčí 
Víc než 15 % obyvatel Ukrajiny jsou Rusové, jak válka změnila to, jak spolu teď lidé žijí často byli sousedi, jak se teď k sobě
chovají?
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mluvčí 
No Rusové, kteří teď obývají na Ukrajině, mají velmi komplikovanou pozici, jelikož oni v podstatě nemohou Ukrajinu opustit,
takže z toho důvodu, že by riskovali, že přijdou o potřebné dokumenty, když se nebudou moci do země vrátit, to je 1 velmi
důležitá věc, kterou nesmíme opomenout. Každopádně mezi ruským obyvatelstvem a které na Ukrajině žije, určitě nebudou lidé,
kteří právě ruskou agresi podporovali, to je další věc a určitě ne poslední, že se rozhodně stalo to, že a ruští obyvatelé žijící na
Ukrajině a přerušili nebo nějakým způsobem se svazky s rodinou, kterou mají Rusko určitě zhoršily, a jelikož víme všichni a ta
propaganda v Rusku funguje a děje se naprosto běžně, o tom máme důkazy tady u nás mezi studenty mezi lidmi, kteří
spolupracují s uprchlíky, je naprosto běžnou situací, že ti rodiče žijící třeba v Rusku a jejichž potomci leží na Ukrajině a nevěří
vzájemně vůbec tomu, co se na Ukrajině momentálně je, že nemají dostatek informací.

mluvčí 
Děkujeme za vaše odpovědi. Na shledanou. Hezký zbytek dne.

mluvčí 
Na shledanou. Hezký den.

mluvčí 
Tramvajová trať mezi Palmovkou a ohradou v Praze bude kvůli opravám přes rok uzavřená. Spojení proto zajišťuje náhradní
autobusová doprava práce na 1,5 kilometru dlouhém úseku potrvají pravděpodobně do května příštího roku. Víc řekne
Kateřina Golasovská. Kateřino, dobrý den, co konkrétně rekonstrukce zahrnuje?

mluvčí 
O kompletně celou rekonstrukci této trati, včetně trakčního vedení mostu Krejcárek, přes který jezdí tramvaje, anebo i zastávku
pod Krejcárkem. Dopravní podnik, pražský dopravní podnik do této akce investuje 240 000 000 Kč zhruba a jedná se tak o
největší akci pro tento podnik procento rok. Ty jsi říkala, že ta oprava bude trvat více než 1 rok. Ty odhady, kdyby měla, měly
ty opravy skončit soud do května roku 2023 a právě do té doby budou muset cestující využívat náhradní autobusovou
dopravu. Ta pojede přes právě zastávku pod Krejcárkem Novovysočanská, spojovací nebo Balabenka. Výluky se dotknou
sedmi denních tramvajových linek, například číslo 16 10 13 atd. a jedné noční linky, a to číslo 95 až budou tyto opravy hotové,
tak se začne rekonstruovat Libeňský most a ještě zmíním, že to samozřejmě ale není jediná oprava, která se v Praze chystá a
která omezí tu dopravu. Ještě zmíním například o opravy barrandovského mostu, respektive části toho mostu.

„Už nemáme žádný domov, zbyly jen vzpomínky.“ Uprchlíci popsali hrůzu Mariupolu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 11:25 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Mariupol je dnes zcela zničené místo, obklíčené ruskou armádou, která svrhává bomby na civilisty. Před válkou jich tam žilo na
430 tisíc, nyní je tam uvězněno posledních asi sto tisíc lidí. Ve městě nefunguje nic, obchází tam jen smrt, všude leží mrtvá těla.
Propukla tam humanitární katastrofa a Mariupol se tak stal symbolem ruské agrese na Ukrajině. Ti, kteří útok i útěk z města
přežili, přišli úplně o všechno. Někteří z nich utekli do Česka, pro pořad 168 hodin s nimi natáčeli Veronika Jonášová a Václav
Crhonek.

Z Mariupolu prakticky není úniku. Rusové bombardují i humanitární koridory. S nasazením života se utéct povedlo Iryně s
rodinou. V Čechách jsou týden.

„Bolí to. Bolí to. Je to moje rodné město. A ono už prostě není. Nejsou žádné budovy. To, co jsem znala, kde jsem vyrostla.
Nezůstal mi žádný domov, jen vzpomínky na mé město.“

„Stále tam zůstává moje sestra a sestřenice. Sestra nechtěla odjet, protože nemohla najít svoji dceru, je jí 24 let. Ona neví, kde
se ukryla, a nemá žádné informace, kontakty a stále neví, jak se dostat ven,“ řekla.

Dva týdny z Mariupolu utíkala šestičlenná rodina Táni. Na Ostravsko se dostali až teď. Z Mariupolu se podle nich stalo během
pár dní peklo.

„Vyjdeš za kontrolní stanoviště a vidíš nejen ruské vojáky, ale i naše ukrajinské kluky, jak tam jen tak leží mrtví na zemi. Když
tohle vidíš, tak prostě děláš, že to není. Jedeš dál. Ale ono se to ukládá. Pak přemýšlíš, že to byl něčí syn,“ popsala Táňa,
která pomohla do Česka i kamarádce Oleně a její matce. Olenin manžel odešel na frontu, obě ženy zůstaly samy v ruinách
svého domu.

Přelom nastal, když umírali sousedé

Mariupol je obklíčený ruskou armádou. Na obytné domy nepřetržitě dopadají bomby, lidé se bojí vycházet. Došlo jídlo i pití.

„My i děti jsme jedli jednou denně, měli jsme žízeň, ale nemohli jsme se napít, protože jsme neměli pitnou vodu. Později už
nebyla žádná voda, ani užitková, abychom ji převařili a vypili. Byla velká zima a hlad,“ vzpomíná Kristina, která z města uprchla i
s manželem Oleksandrem a dětmi, kteří jsou nyní v Česku. Aby se mohl starat o nemocnou dceru, nemusel Oleksandr na
frontu. Z Mariupolu cestovali čtyři dny, a to i přes Rusy ostřelovaný koridor.

„V našem domě za dobu bombardování zemřely tři děti a dva dospělí. Byli to naši sousedi. A sousedka pak dostala mozkovou
mrtvici. Ano, tři projektily zasáhly vedlejší vchod, náš dům má dva vchody. A tam zemřeli lidé. Tenhle moment pro nás byl
přelomový. Hned potom jsme se rozhodli, že zůstat tam je nebezpečné a nemožné,“ vyprávěli manželé.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 218 / 328

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3460858-uz-nemame-zadny-domov-zbyly-jen-vzpominky-uprchlici
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3460858-uz-nemame-zadny-domov-zbyly-jen-vzpominky-uprchlici
http://www.newtonmedia.eu/


Příbuzného ztratila v Mariupolu i čtyřiadvacetiletá Olena Slawinski. 14. března si se sousedy vařili venku jídlo, pak šel
zkontrolovat auto. Ruská raketa ho roztrhala na kusy. Podle Oleny měl štěstí: neumíral dlouho tak jako ostatní ve městě, kde
zoufale chybí i léky a základní zdravotnický materiál.

„Já nebudu říkat, co máma řekla, jak vypadal náš švagr po pádu rakety. Jsem ráda, že sestra ho neviděla, jinak by zešílela
úplně,“ řekla Olena.

Rodina nemohla Artura ani pohřbít. Kvůli bombardování je to nebezpečné. Jeho ostatky, tak jako mnoha jiných, leží na ulici pod
plachtou. Arturova žena a desetiletý syn Damir už jsou na cestě do Česka. Olena si s ním telefonuje.

„Damir si musel cestou zakrývat oči, na krajnici jsou spálená auta. On se teď bojí každého, každého bouchnutí, a začíná
brečet, a přitom to byl tak silný chlapeček. Je vlastně sportovec a nebál se ničeho, a teď to budeme dlouho, dlouho spravovat.
A hlavně táta pro něj byl bůh, on ho následoval ve všem.“

Rusům může jít o pomstu

Ruský bombový útok na mariupolské divadlo nepřežilo nejméně tři sta lidí. A kdo v Mariupolu nepřišel o život, přišel o domov.

A proč se Rusové rozhodli srovnat Mariupol se zemí? Důvodů je hned několik. Mariupol okupovali proruští separatisté už v roce
2014. Tehdy ho ale ukrajinská armáda ubránila.

„Je to symbol. Symbol vzdoru proti Rusku. A tak si myslím, že pro ně je tohle pomsta. Oni hrozně chtějí město demonstrativně
srovnat se zemí. Aby ukázali, že prostě můžou,“ vysvětlila svou teorii aktivistka a umělkyně Žanna Berg, která utekla z
Mariupolu 1. března.

Mariupol je navíc poslední překážkou před pobřežním propojením Ruska s poloostrovem Krym. Taky okupovaným.

„Na příkladu Mariupolu je vidět, že Rusům nešlo o civilní obyvatelstvo. Jim tam nešlo o obranu civilního obyvatelstva, které v
podstatě vyvraždili nebo donutili k útěku nebo unesli. Ale šlo o to, že ho chtěli srovnat se zemí a pokračovat dál a spojit se
pozemní cestou s Krymským poloostrovem,“ říká válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.

Nelidské utrpení a likvidaci Mariupolu líčí ruským divákům Putinova propaganda úplně jinak než západní média.

„Na severozápadě Mariupolu už je dnes svoboda, válečná fronta už se posunula daleko od této oblasti. A lidé tu říkají – přestali
jsme se bát. ‚Jsme zdraví, nehladovíme. Voda tu je. Dají nám chleba, vodu, všechno je skvělé.' Obyvatelé osvobozených
oblastí věří, že čím rychleji budou zničeny zbytky nacistických jednotek v Mariupolu, tím dřív se město vrátí k normálnímu
životu,“ slyšeli například ruští diváci ze státní televize Rossija.

Podle politického geografa Jana Šíra z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  jsou Rusové schopni věřit tomu, že za
ruskou agresi proti Ukrajině může někdo třetí. „Ukrajinci, Západ, Wall street, Evropa, nějací loutkovodiči a tak dále, takhle
vypadá ruská oficiální komunikace. Není to ani první, ani poslední nehoráznost.“

„Osvobození“ od domova

Bylo to moderní evropské město plné života. Tak o Mariupolu mluví Ukrajinci, kteří v něm prožili život. Teď je z něj symbol zkázy
a nezbylo skoro nic. A jak do jeho ulic dopadají ruské bomby, vyhasínají další lidské životy těch, kteří své město nestihli opustit
včas.

„To je osvobození čeho? Našich můžů? To nás osvobodili od našich domů? Já nevím, čím jsme si to zasloužili, co oni si myslí,“
ptá se Táňa.

Na otázku, zda si myslí, že se někdy vrátí do Mariupolu, si dotazovaní uprchlíci jen povzdechli. Chtěli by domů, ale ví, že z jejich
krásného města zbyly jen trosky.
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Válka na Ukrajině: kontext URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: kosmas.cz , Autor: Petr Holý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 12:22 , Celková návštěvnost:
777 920 , RU / den: 2 500 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Zaskočila vás tato válka? Nechápete, co se děje? Nechte se uvést do kontextu. Dozvíte se, proč je Putin v Rusku oblíbený, v
čem selhal Západ, jak se liší přístupy světových velmocí a jaká jsou možná východiska konfliktu.

Čtenářské recenze 
Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po přihlášení. 
Přihlašte se , nebo se zaregistrujte , pokud nemáte účet. 
Buďte první a podělte se o vlastní zkušenost s knihou. Pomůžete tisícům nerozhodných čtenářů. 
Autor/Autorka 
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mluvčí 
Víte, já nevím, nějak bych to popsal.

Nevím ne, když se daří s Vítem v životě nás všech se.

mluvčí 
Stávalo blízký pravděpodobně, že někdo vás opustil, odešel ze života, nemusely být vaši příbuzní ani blízcí, ale takhle se člověk
nechová, ani když mu zemře kočka nebo pes, to jsou pytle na odpadky, dům dluh já to nechápu, nechápu, co si myslí lidé, co si
jen myslí rodiče nevěděli nechá obrazu. Já bych to zapálil, zapálil bych všechno, co bych mohl, kdyby vedle v něm bydlel nějaký
poslanec, tak vám říkám úplně otevřeným. Já jsem takový člověk.

mluvčí 
Byl kdyby mu.

mluvčí 
Ta tak mu u nás lidé.

mluvčí 
Ty jsi prý prý vezli městský vzduch zbili a tím lze Věra jiskry, a tak tam mají tam to není jen.

mluvčí 
Kohokoliv z nějakého.

mluvčí 
Starosty tam místě, kde bydlí u nás zaprší a kdybychom viděli, že takovým způsobem zachází s našimi lidmi, kdybychom byli
jejich rodiče matka, no ale podívejte, já to chápu, tohle je válka. Tohle je válka asi lidé jsou pořád lidé nejsou dobyta a je to já
sám břemena vidíme ale přes.

mluvčí 
Stranu ta stráž.

mluvčí 
Proč to tak hrozné pro mě osobně a obecně.
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mluvčí 
A strašně se tam.

mluvčí 
Hrozné to, kde proto si, že když takový vztah k vlastním Lukaku lidé, jaký může být vztahy vůči těm ostatním a my nejsme pro ně
ti jejich vlastním od této strany. To je hrozné. Ke.

mluvčí 
Jana já jako jakožto jde o kraji.

mluvčí 
Svinstvo, které vnímáme, skončí špatně i na Ukrajině až v akci uvědomujeme ve jménu všeho vaz děláme teď ale vy já a
omluvte mě, já nechci vás urážet, ale říkám to tak, jak to je, nechápu, co se děje u vás ve vaší zemi v Rusku památné, je to pro
mě nepochopitelné historie radit. Je to tragédie vědět?

mluvčí 
Zda ten rok, kdy je ta.

mluvčí 
Která jej má vliv na nás, a proto jsem z toho.

mluvčí 
Tak boční znepokojen ani tam.

mluvčí 
A mnohé ty.

mluvčí 
Děti není debata na výše. Já.

mluvčí 
Nevím, vzdáleně přísahali znal mnoho těch dětí, které nevěděly, kam jedou. Tam samozřejmě někteří si vymýšlí, nevědí
zpočátku jsem s nimi bude, ale když pak vidí, že se k nim my chováme normálně, samozřejmě v mezích toho, co je normální,
protože pořád samozřejmě válka.

mluvčí 
A nikdy předtím.

mluvčí 
Tak mnozí jsou šokování daně a jejich hovory s rodiči. Já tady jsou najednou úplně jiné o tom já opouštějí tam tak a kolik těch
hovorů, kteří svým rodičům říkají, podívej, já jsem si sám sobě prostřelil nohu, abych se dozvídal vem podívejte, jede kolona
200 tanků už naši nechali vždycky se snahou bylo 30 70 se otočí vzad dezertu je to nejsou vojáci.

mluvčí 
A jejich vodka.

mluvčí 
Přinutili ani poslali na porážku mu bohužel není taková realita, ale pojďme se podívat, jaké jsou následky pro nás. Výsledkem
je, že mariupol není jednoduché řádu neexistuje vždycky města v kyjevské oblast hradu naše nevelká města. Ta.

mluvčí 
Se však jednu.

mluvčí 
Která pravděpodobně asi jako vy máte v okolí hlavního města, jsou to nevelká města, ale zpravidla právě teď je v tom
předměstí lidé lží, tak tato místa neexistují.

mluvčí 
Už je.

mluvčí 
To vypálená země.

mluvčí 
Je ta od Lidic no jen.

mluvčí 
Vypadá to možná jste viděli nějaké fotografie, ale nemohli jste vidět všechno mi to ani nemůžeme všechno ukazovat.

mluvčí 
Mosty divadlo, že ne, protože to.

mluvčí 
Nemůžeme ukázat našim lidem našemu obyvatelstvu, jak to vypadá, jednoduše nejsou doma.
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mluvčí 
Proti vůli vznikají nejsou.

mluvčí 
Tam ulice nejsou tam domy.

mluvčí 
Úplně nic.

mluvčí 
Tam není Mario.

mluvčí 
Bejval urovnat díky.

mluvčí 
Tomu, že to je velké město s půlmilionem obyvatelstvem. Představte si s tou půlmilionové.

mluvčí 
Varianta zdaní.

mluvčí 
90 % budov najelo zasaženo, většina vznikne existuje vstupy jsou tam výškové domy, aspoň můžete vidět nějaké.

mluvčí 
Tam prostě trosky těch výškových.

mluvčí 
Domů, ale takových městech méně Siniaková na vás ani tam jednoduše není. Tisk nezbylo vůbec nic.

mluvčí 
Rozjedou hnízda.

mluvčí 
Vychválí Zeman medailí já nevím, jak nechápe.

mluvčí 
Získá Armina dnes ke.

mluvčí 
Komu kde nikdo ze ruská armáda?

mluvčí 
Tak vláda chovala se mohli.

mluvčí 
Možná je to tím, že kdysi jsem byl moc mladý a války v Čečensku si nepamatuje, tak přesně nevěděl sama si všechny záběry,
že ale jestli vůbec to nelze vůbec srovnat.

mluvčí 
2 lajny.

mluvčí 
Do dnešního dne tam byly 2 války.

mluvčí 
Navíc asi připomeň mladík, aby Ju.

mluvčí 
A taky to nelze.

mluvčí 
Srovnávat objem toho, co se odehrálo za 8 předchozích let a není za 4 týdny, to je nesrovnatelné.

mluvčí 
A kontext teď dodáme s Vojtěchem Bahenský výzkumným pracovníkem pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Ještě jednou vás zdravím.

mluvčí 
Za pozvání.

mluvčí 
Ukrajinský prezident tedy poskytl poprvé rozhovor ruským médiím od začátku války na Ukrajině. Jak zásadní to vlastně je, do
jaké míry může změnit pohled Rusů na válku? Připomínám, že ruský cenzurní úřad už včera bez uvedení důvodů se snažil
zabránit publikaci rozhovoru ruských novinářů s ukrajinským prezidentem i videozáznamu diskuze?
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mluvčí 
Já nedokážu v tuto chvíli posoudit, do jaké míry.

mluvčí 
Se Jislová.

mluvčí 
Referenda dnešní dostanou k ruskému obyvatelstvu, nicméně pro Ukrajinu samozřejmě.

mluvčí 
Za klíčové vlastně přesvědčit.

mluvčí 
České obyvatelstvo o existenci té války o míře ztrát, které Rusko trpí na Ukrajině a civilních ztrát, které Rusko působí na
Ukrajině, takže v tomhle ohledu to je zcela pochopitelný správný krok ze strany Turecka prezidenta, nicméně nejsem jistý, jestli
v tuto chvíli víme, zda bude úspěšný.

mluvčí 
Ukrajinským prezidentem mluvil rozbombardované městech, konkrétně mimo jiné zmiňoval mariupol. Opakoval tedy, že 90 %
budov už tam bylo zasažených. Na druhou stranu tamní starostem pro agenturu Union řekl, že sem město stále nedostalo do
rukou ruských vojáků, co nám tato situace vlastně říká říct, konkrétně ten mariupol, který se stal jakýmsi symbolem války na
Ukrajině, tak to nám říká, že Rusové zkrátka nemají dost sil NATO dobýt velká města.

mluvčí 
Myslím, že Rusko skutečně nemá dost sil.

mluvčí 
Dobýt tu chvíli třeba Kyje.

mluvčí 
Nebo Charkov, ale zároveň musíme být vědomi toho, že dobytí velkých měst je extrémně náročné téma, a to velmi dlouho. I
Spojené státy měly problém Iráku.

mluvčí 
Pomůžou.

mluvčí 
Velké město nehledě na to jde výrazně Mark Van.

mluvčí 
Pořád představuje obrovské obrovskou překážku spoustu míst s obráncem.

mluvčí 
Skrývá. Je to otázka vertikály, tzn. obránci můžou být v podzemí můžou.

mluvčí 
Být budovách nahoře a projekt útočící armádu je strašně těžké, takhle město vyčistit zvážit ohled na.

mluvčí 
To, že jsme si uvědomit, že Rusko nemá nutně početní převahu. Vojáci Rusko má obrovskou převahu vojenské technice a
Ukrajinou, ale s postupujícím franku mobilizací.

mluvčí 
I poměr počtu vojáků.

mluvčí 
Může být 1 ku jedné třeba a po těch městech hrát výraznější roli než tanky a další těžká technika.

mluvčí 
Co tedy čekáte od následujících dnů?

mluvčí 
No předpokládám, že Rusko se nadále bude snažit soustředit se na postup oblasti basu, včetně tedy.

mluvčí 
Včetně obsazení Kyjeva Kyjeva pardon samozřejmě dolů. Místnost samozřejmě může trvat ještě někoho tam v tuto chvíli
neznáme situaci obránců. Nevíme, kolik mají munici nevíme, kolik zbývá jídla.

mluvčí 
Vody? Očekával bych, že.

mluvčí 
Pokud se nyní, jak obnoví útoky na Kyjev, tak se spíše jedná.
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mluvčí 
O snahu. Vlastně.

mluvčí 
Udržet ty ukrajinské jednotky mimo oblast primárně v tuto chvíli, co by stálo očekával, že bude.

mluvčí 
Most.

mluvčí 
Tzn. škatulek nemyslím, že následující dny Rusko se bude na expandovat v oblasti masu ideálně obsadit celé ty administrativní
území původní loňské Doněcké oblasti.

A tím získat za níž pod projednávání.

mluvčí 
Možná ještě poslední věc mě zajímá ukrajinský prezident ve svých vyjádřeních často zmiňuje to, že Ukrajina není tím tou
poslední stanicí Vladimira Putina, že on bude chtít pokračovat dál, a tak mě zajímá jen bedlivě teď celou situaci by mělo
sledovat Moldavsko Gruzie také nejsou pod deštníkem NATO také tam má Rusko své zájmy.

mluvčí 
Já si myslím, že on oni to sledují a musí se velmi.

mluvčí 
Bedlivě. Zároveň míra.

mluvčí 
Podpory ze strany NATO, které Ukrajině dostala, dostalo ji možná dobrým signálem vůči Moldavsku nebo druzí, že by nejsou
tím ochranným dnešní den na to a NATO je nebude bránit obrannými silami stále na tom, že poskytnout velmi extenzivní
pokoru, která může jakoukoliv i růst na místě. Otázka na něco odnesl i samotné Rusko, že taková operace ani moc avii nebo
vozy by nebyla možná jednoduchá rychlá jak samopalu.

mluvčí 
Pane Bahenský, děkujeme za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku. Na shledanou.

mluvčí 
Jako za pozvání, na shledanou.

mluvčí 
Rusové v noci pokračovali v ostřelování ukrajinských měst. Lucku Kyjevě, Charkově a v Žitomiru byly během leteckého
poplachu slyšet silné výbuchy. Přímo v Kyjevě situaci dál sledují zpravodaj Michal Kubal kameraman Vojtěch Hnik.

mluvčí 
Já jsem včera v událostech mluvil o tom, že se možná město začíná vracet do normálu v rámci možností samozřejmě v rámci
těch možností ostřelovat mého města obléhaného města nebo města, které čelí ruské invazi, ale naplnilo se bohužel to známé
české přísloví nechvalné před večerem doslova, protože na to, co následovalo dalších hodinách už malou ochutnávku jsme
viděli v událostech, kdy v tom posledním vstupu už zaznívaly sirény první z mnoha sirem, které se rozezněly tady v Kyjevě v
průběhu celé noci do toho po velmi dlouhé době tady opět v centru, jestliže dělostřelba všechno napovídá tomu, že skutečně
ruské jednotky navzdory těm zprávám, které přicházely o tom, že budu defenzívní pozice, a tak, tak se pokoušejí prorazit
naopak pozice ukrajinských obránců, a to na těch dvou klíčových místech, kudy postupovali v těch prvních dnech konfliktu, tzn.
jednak na severozápadě v těch městech, jejichž jména zaznívají v našem vysílání velmi často hostoval účast i PIN na druhé
straně potom také na východě, tzn. především v tom regionu okolo letiště Bory pil hlavního mezinárodního letiště, kudy jsem do
Kyjeva proudily tisíce turistů před válkou a potom také v oblasti pro var tedy prvního města na východ od Kyjeva. Tam všude
se vedou teď velmi tvrdé boje, nicméně ukrajinská armáda tvrdí, že ačkoliv se ruským jednotkám podařilo získat některé pozice
ve vesnicích, dálek ukrajinským jiným, tak se daří těm útokům zatím bránit a ruské jednotky výrazným způsobem směrem k
ukrajinské metropoli nepostoupili, ale jak to chodí ve válce samozřejmě my nemáme k dispozici jakékoliv možnosti ověřit hlášení
z jedné či druhé strany a dá se předpokládat, že ta válečná milá se bude usazovat těch následujících hodinách, že jasněji o
tom, co se vůbec teď odehrává v kolíky v okolí ukrajinské metropole, bude za pár hodin.

mluvčí 
Právě na to se chci ještě zeptat, pokud to budeš vědět, zdali platí ty informace, že někteří ruští vojáci se museli částečně
stáhnout z okolí Kyjeva, mluvilo o tom, že míří do Běloruska, doplňují palivo atd. tak toto platí nebo je to byla to jenom část
ruské ruských jednotek další část tedy jaksi říkal nadále ostřeluje.

mluvčí 
Dá se předpokládat, že tak to zhruba je, pokud to tak pokud informace skutečně pravdivá, protože opět je to informace
ukrajinského generálního štábu. Všechny tyto informace samozřejmě musíme brát s velkou rezervou před pár dny Ukrajinci
tvrdili, že Rusové podle mých informací mají zásoby jídla paliva a munice na 3 dny, jak je vidět, ty jednotky jsou schopné
nějakým způsobem fungovat dál, takže tohle se minimálně nenaplnilo, platí to, co platí v každé válce samozřejmě každé
prohlášení jakékoliv bojující strany je nutné, pokud možno ověřovat ta pokud ne, tak důsledně zdrojová samozřejmě k němu
přistupovat, jako že to může být součást informační války. Každopádně ta realita je teď trochu jiná, než vypadalo v těch
posledních dnech, hodně se mluvilo o tom, že Ukrajinci se snažit tlačit právě v těch zmiňovaných oblastech, jednak na
severozápad, jednak na východ od ukrajinské metropole a dá se předpokládat, že to, co se odehraje, to, co se odehrává právě
teď v těchto hodinách, a to, co se odehrávalo v noci jakýsi jakási snaha ruských jednotek protitlak, takže je to taková klasická
opoziční poziční válka, kdy se bojuje o jedno o jedno území několik dní někdy to bývá několik týdnů a obě strany nejsou
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schopné dosáhnou nějakého zásadního průlomu, tak to vypadalo z té ukrajinské strany ve chvíli se snažili zareagovat na tu
prvotní ruský postup jsem směrem ukrajinské metropoli, takto podle všeho vypadá teď z té ruské strany, tzn. obě strany se
snaží dosáhnout nějaké výhody dosáhnout zásadního průlomu, ale zatím to nevypadá, že by se to ani dnes voliči stran
minimálně tady v okolí Kyjeva povedlo samozřejmě jiná situace, například na východě Ukrajiny předpokladem k tomu se
dostaneme.

mluvčí 
Ano, to jsem se samozřejmě chtěla zeptat, protože jdou samozřejmě agenturní informace, Rusové dál středu ostřelují Charkov
Žitomiru a další ty máš informace o tom, jak to tam vypadá, možná také Mariupolu.

mluvčí 
Opět opět mariupol a Charkov, respektive vízum severo, respektive jihovýchodně od od Charkova, to jsou klíčová místa, kde
se teď odehrávají ty ty zásadní bojem opakovaně odsud těch uplynulých dnech mu mluvíme o tom, že to klíčové by se mohlo
odehrát právě na východní frontě, tam se Rusové snaží o něco podobného, co se Ukrajinci menším měřítku snažili tady v okolí
Kyjeva, tzn. obklíčit ruské jednotky Rusové se snaží obklíčit ty elitní jednotky, které měla ukrajinská armáda tradičně podél tzv.
linie kontaktu, tzn. na hranici těch separatistických území Doněcka Luhanska tam byl byli nejelitnější jednotky ukrajinské
armády, tam jsou stále nejelitnější jednotky ukrajinské armády a podle toho, o co se teď zdá, tak se Rusové snaží právě tyto
jednotky obklíčit, udělat takový obrovský kotel, ve kterém by právě tyto ukrajinské síly uzavřely a obklíčili to samozřejmě
výrazným způsobem změnilo, řekněme, matematiku tady na bojišti na celé Ukrajině, samozřejmě by to výrazným způsobem
ovlivnilo jakékoliv vyjednávací pozice oborů stran při případných jednáních o ukončení bojů do toho samozřejmě zapadá to, co
zaznívá od ukrajinské rozvědky, tzn. že se Rusové snaží rozdělit Ukrajinu podle korejského modelu připomenou rok 1953 konec
korejské války rozdělení na severní Jižní Koreu, severní komunistická jižní, která byla pod kontrolou tehdejších sil OSN, teď
momentálně 1 nejen nejrozvinutějších zemí světa, jestli něco podobného stane na Ukrajině velmi těžko říct, samozřejmě to
bude záležet právě podle toho, jak bude vypadat ta situace na bojišti. Já jsem měl možnost v uplynulých dnech mluvit se
zástupci ukrajinského ministerstva obrany a těmi tvrdili ve chvíli jsem se ptal specificky na tuhle situaci specificky na tuto
hrozbu, tak samozřejmě viděli, že vidí Tima říkali, že vidíte mapy říkali, že samozřejmě vidí, co by teoreticky mohlo hrozit, že
tomu samozřejmě přizpůsobují svoje akce, ale logicky konkrétnější být nechtěl.

mluvčí 
Připomenu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s ruskými novináři připustil, že Rusko nelze přimět, aby se
stáhl ze všech ukrajinských území, včetně Donbasu anektovaného Krymu. Proto je ochoten přistoupit na kompromis, aby se
ruská vojska vrátila do pozic, na kterých byla před invazí dvacáté. Z toho 24. února. Tak Michale myslí, že se mohou Ukrajinci
ti, kteří nasazují den životy takovou variantou smířit, zaznamenal jsi nějaké reakce na slova prezidenta Ukrajiny?

mluvčí 
Ono ono něco takového mírně pozměněné verzi náznaky toho zaznělo v tom rozhovoru, který Volodymyr Zelenskyj poskytl
přesně před týdnem nám České televizi jsme se ptali na to, jak si představuje další jednání. On právě mluvil o tom, že je nutné
rozdělit do několika fází, je nutné ukončit vojnu válku, že je nutné samozřejmě ukončit ukončit boje, že zásadní ukončit
krveprolévání, aby aby neumírali další lidé a potom mluvil o tom, že je nutné stáhnout ruská vojska na pozice právě před 24.
únorem tohoto roku, tzn. před začátkem ruské invaze na Ukrajinu ten status separatistických území na východě kontrolovaných
proruskými separatisty a potažmo samozřejmě Kremlem a a jeho silami a jeho tajnými službami, tak je samozřejmě velkou
otázkou dlouhodobou otázkou prakticky od roku 2014 2015 stejně tak další otázka Krymu okupovaného od roku 2014 nyní již
oficiálně součástí Ruské federace Volodymyr Zelenskyj opakovaně říká, že to, co je naprosto nepřijatelné, je jakákoliv jakýkoliv
zásah do ukrajinské suverenity a celistvosti, včetně Krymu, včetně území na východě Ukrajiny.

mluvčí 
Města se začínají potýkat s nedostatkem míst v mateřských a základních školách pro ukrajinské děti. Jejich matky chtějí v
mnoha případech začít pracovat. Potřebují ale aby děti mohly pravidelně docházet do škol školek, jenže tam nastává problém s
kapacitou. Jaké jsou možnosti na jihu Čech zjišťovala Edita Kadlecová, kterou zdravím do Českého Krumlova. I to, jak zvládají
české školky školy přijímat ukrajinské děti?

mluvčí 
Dobré dopoledne z mateřské školky Vyšehrad z Českého Krumlova, tak pokud mám odpovědět na základě konkrétního
příkladu této mateřské školy, tak tady mají 4 třídy dochází sem 93 dětí a od začátku uprchlické vlny tady přijali jednoho
ukrajinského Žáka kapacitu přijmout další ještě mají ale pravdou je, že na mnoha místech Česka byla kapacita mateřských škol
naplněna ještě před začátkem uprchlické vlny více už s paní ředitelkou Marií Indrová. Dobrý den. Paní ředitelko, kolik dalších
ukrajinských žáků má vaše školka kapacitu ještě přijmout a víte o jejich zájmu?

mluvčí 
O nějakém zájmu vím, takových 16 dětí jsme ještě zvládne, jako byla pro tento školní rok.

mluvčí 
V květnu budou řádné zápisy do mateřské školy. Bojíte se třeba, že těch dětí opravdu přijde mnohem více než obvykle máte
nějaké pokyny ministerstva školství, jak máte postupovat?

mluvčí 
Zatím nemáme každý si to musíme jinak vyřešit, ale nám jde 40 děti do školy, takže doufáme, že to se to jsem všechno vejde.

mluvčí 
K těm praktickým věcem, protože vyjma předškoláků u zápisu musejí mít české děti doklad o tom, že jsou řádně očkovány, mají
povinné očkování, platí tyto podmínky pro ukrajinské děti.

mluvčí 
Platí platí pro všechny jenom ti předškoláci teď ten 1 je předškolák, tak ten je bez očkování.
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mluvčí 
V jakém třeba režimu tady fungujete s tím jedním ukrajinským žákem, potýkáte se třeba si jazykovými problémy překážkami
nebo třeba musíte trochu řešit jeho psychiku jeho začlenění?

mluvčí 
Největší problém měli ty starší děti, kteří kteří válku a všechny zážitky vnímá jinak, tenhle ten daný seker i v pohodě chodí sem
se svým kamarádem, kterého bydlí a my už tady od ledna máme vysoko českého jazyka pro ty ostatní cizinci, co tady máme,
takže se tak jako kamarádi spolu, tak se ta pohoda.

mluvčí 
Myslíte si, že i kdyby vaše školka přijala více ukrajinských dětí, takže se s tím dokážete nějakým způsobem porovnat právě pro
to, jak říkáte, že máte ve třídách už více cizinců, máte s nimi zkušenosti?

mluvčí 
Určitě bychom dokázali, my máme jídelnu, kde vlastně takový divadelní prostor a hostem jednou byla třída, takže bychom i tam
dali děti.

mluvčí 
Paní ředitelko, já vám děkuju za informace. My jsme se podívali i do krajského města v Českých Budějovicích do jedné základní
školy, kterou už navštěvuje velké množství ukrajinských žáků. Dnes zavítal kolega Martin.

mluvčí 
Štěpánek. Tato základní škola v nové ulici přijala nejvíc ukrajinských dětí z celých Českých Budějovic. Tady je konkrétně 85
dětí ve třech třídách. Ty děti se tady učí pod vedením ukrajinské učitelky, která přišla přes hranici pěšky se dvěma taškami a
dvěma dětmi. Zároveň v této třídě má k dispozici 2 asistentky jednu českou a jednu z Ukrajiny, která umí velmi dobře česky děti
v této třídě se učí základy češtiny například počítat, seznamují se s takovými těmi základními výrazy tak, aby se mohli domluvit
celkově v této škole tedy 85 dětí v celých Českých Budějovicích, pak zhruba 150 ukrajinských dětí ve třech školách. Co se týká
mateřských škol, tak tam je poměrně problém, protože zatím o těch otevřená jediná třída, do které chodí 23 dětí při mateřské
škole větrná. Tam už ta kapacita je plná už není kam vlastně umístit ukrajinské děti město České Budějovice dnes oznámilo, že
ten převis u zápisu je zhruba 110-115 ukrajinských dětí a stále postupně přibývají, takže město do budoucna hledá nové
prostory se domluvit například vysokou školou technickou ekonomickou, kde by mohla být otevřena další třída, případně
kulturním domě Slavie by byla adaptační třída pro malé ukrajinské děti.

mluvčí 
Ministr školství Petr Gazdík odhadl částku určenou na začlenění ukrajinských dětí do českých základních škol školek na 5,2
miliardy korun, a to jenom do konce léta. Na co konkrétně jsou tyto peníze určeny už následující odpovědi?

mluvčí 
Rozdělil bych to na 3 části první času říct, řekněme, výdaje na učitele žáky, ale z hlediska běžného systému, kdy teď na konci
března ředitelé škol provedou součet navýšení počtu a na základě nového součtu, který běžně dělají na konci září, tak se ti
udělají mimořádně na konci března a díky nahlášení těch zvýšených počtů jim budou zvýšeny tzv. pH Maxy, tj. počty hodin a
počty plateb za žáky učitele, které mají navíc.

Druhá část těch peněz jsou tzv. adaptační skupiny, které školy zřizují tady ty peníze půjdou formou formou tzv. šablon, jedná se
o 2,8 miliardy korun, o které budu žádat vládu, které v současné době vyjednáváme s ministerstvem financí poslední část
prostředků jsou prostředky na kurzy češtiny pro různé typy škol školských zařízení až po neziskové organizace, případně
prázdninové tábory.

mluvčí 
Výjimkou důvodný.

mluvčí 
Peníze na integraci chce ministerstvo vyčlenit podle sčítání žáků v českých školách školkách na konci března. To sčítání by se
podle ministra Gazdíka měla ještě jednou opakovat, a to během května.

mluvčí 
Do Česka přišlo podle odhadů přes 300 000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Už týden mohou žádat o humanitární dávku ve výši
5 000 Kč ta nahradila do té doby vyplácenou dávku mimořádné okamžité pomoci. Před úřady práce se tvoří fronty žadatelů o
tento příspěvek. Úřadům měla ulevit aplikace, přes kterou je možné požádat online. Před Úřadem práce v Praze 4 Karolína
nová Karolínu i tebe zdravím. Zlepšila se tam situace oproti minulému týdnu?

mluvčí 
Dobré dopoledne oproti těm minulým dnům nebo týdnů se nedá říct, že by se tady před tímto konkrétním Úřadem práce
situace zlepšila, a to ani zatím díky té aplikaci, která už teď nově funguje v plném provozu minulý týden fungovala ještě v
pilotním režimu, tedy v této frontě jsou lidé, kteří o její existenci v podstatě vůbec netuší. Potkali jsme tady ale také lidi, kteří
využili post odešli přes aplikaci svoji žádost o vyplacení humanitární dávky, nicméně jsem na Úřad práce musí přijít. Potvrdit
své vlastní osobní údaje.

mluvčí 
Takhle to vypadalo před Úřadem práce v Praze 4 přesně před týdnem fronty venku i uvnitř. Někteří tu byly i od šesti od rána.
Žádali o peníze a ptali se na volná pracovní místa.

A toto už je aktuální pohled před stejný Úřad práce dnes ráno. Navzdory tomu, že o příspěvek mohou běženci žádat už on. Line
fronty se výrazně zkrátily. Přepážky jsou v osmém patře. Do výtahu zájemce pouští po 25 až se nahoře uvolní místo denně
úředníci odbaví na 1200 lidí.
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Kdo chce žádat pomocí nové aplikace, musí mít účet u české banky. Například Pavlo Daniš, který dnes přišel vyřídit příspěvek
pro dceru, ho ale ještě nemá.

mluvčí 
Prostě nepoužil ty kartičky.

mluvčí 
Budete si ho zřizovat?

mluvčí 
No a tím si myslím, že asi budu mít musí zařídit, abych to měl svůj.

mluvčí 
Používáte i aplikace od Úřadu práce. Je.

mluvčí 
Aplikace nepoužil jako používám jako.

mluvčí 
Herec adresoval, aby tedy.

mluvčí 
Ve frontě musím za ten trikot jako čárový kód ten jo a dostanu tam ty peníze.

mluvčí 
Jak bylo tedy čeká?

mluvčí 
Jak půl hodiny.

mluvčí 
Na humanitární dávku 5 000 Kč má nárok každý, kdo dostal tzv. vízum strpění. Pokrýt má základní životní náklady. Lucie Rosí,
Česká televize.

mluvčí 
Od původní dávku hmotné nouzi požádalo od začátku konfliktu přes 120 000 Ukrajinců za poslední týden, kdy tedy možné
žádat o humanitární příspěvek ve výši 5 000 Kč tak ten požádalo už přes 60 000 lidí a v 56 tisících případech už tu žádost o
dávku úřady práce řídili od první dávku první příspěvek na první měsíc mohou žádat tak všichni Ukrajinci, kteří mají vízum
strpění a pak příspěvek na další měsíce mohou žádat pouze ti, kteří ještě v té době budou stále bez zdroje příjmů. Urychlení
vyřizování žádostí má mimo té aplikace pomoci také to, aby si lidé zřídili bankovní účty u českých bank. Poté pak možné
vyplácet hloubku tuto dávku také na bankovní účty pouze převodem v této frontě totiž stojí také lidé, kteří už mají svou žádost
vyřízenou Billym. Příspěvek přiznán něj ale pouze si se mnou vyzvednout svoji hotovost.

mluvčí 
Já musím říci, že Úřad práce samozřejmě v rámci té snahy o urychlení procesu a eliminaci front na jednotlivých pracovištích
apeluje na občany Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky kvůli válce, aby si co nejrychleji zřídili bankovní účet u české
banky, pak je možné, aby si požádali o tuto dávku prostřednictvím aplikace.

mluvčí 
Máte už nějaké údaje, nějaké výsledky se toho vašeho pozorování, jestli ty výplaty chodí už bezhotovostně spíše bez hotovosti,
nebo jestli se tomu zkrátka něco změnilo?

mluvčí 
Tak mluvíme opravdu o prvním týdnu fungování této možnosti, takže v tuto chvíli prozatím převažuje počet těch, kteří volí volbu
v hotovosti, nicméně roste počet těch, kteří volí volbu prostřednictvím bankovního převodu. Ten poměr se v průběhu času
samozřejmě mění a zvyšuje se počet opravdu těch, kteří mají účet u české banky, a tudíž volí výplatu humanitární dávky,
prostřednictvím převodu na bankovní účet.

mluvčí 
Může se tedy stát, že člověk, byť při viď, že vyplní žádost přes aplikaci, že musí přijít na pobočku Úřadu práce?

mluvčí 
Může se i v případě, že člověk vyplní žádost přes aplikaci, ale to jsou skutečně ojedinělé případy, že bude muset dojít na to
kontaktní pracoviště například, aby doložil svou totožnost, ale určitě je cesta, jak ušetřit čas, jak se vyhnout frontám, jak zrychlit
celý ten proces požádat prostřednictvím aplikace a zvolit bezhotovostní výplatu.

mluvčí 
Přes stejnou aplikace pak budou moci lidé žádat ti lidé, kteří ubytují ukrajinské uprchlíky u sebe ve svých domácnostech, také o
tzv. solidární příspěvek, který je ve výši třech tisíců korun na ubytovanou osobu. Maximálně pak ve výši 12 12 000 Kč na celou
domácnost. V tomto případě musí ale lidé ještě počkat do 11. dubna, kdy zákon tzv. tzv. Lex Ukrajina nabude účinnosti.
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Nová rubrika podcasty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 13:22 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Z redakce , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
Jak jsme slíbili, připravili jsme novou rubriku podcasty, ve které si můžete pustit mluvené slovo věnované oblasti vědy, výzkumu,
vývoji, inovacím, technice či vysokému školství.

Do nové rubriky se budeme snažit postupně přidávat všechny podcasty, které se alespoň vzdáleně dotýkají vědy a přiblížení
vědeckých témat veřejnosti. Kromě přímého poslechu slouží tato nová rubrika jako rozcestník – vždy na konci stránky jsou
podcasty seřazeny. U každého podcastu najdete odkaz na web, platformu Spotify a jednotlivé epizody. Při kliknutí na epizodu si
můžete přímo v článku příslušný podcast poslechnout. Současně jsme v pravém sloupci našeho portálu umístili nový červený
rámeček, ve kterém najdete šest aktuálních podcastů, které budeme vybírat z různých zdrojů. Vybrané podcasty budou také
součástí našeho pravidelného úterního Zpravodaje.

V tuto chvíli je dispozici první desítka podcastů, v průběhu dalších týdnů budeme přidávat další. Vybrali jsme například
podcastovou sérii Akademie věd ČR s názvem Věda na dosah, která funguje už od jara 2020. Podcast zahrnuje rozhovory a
reportáže s vědci a vědkyněmi AV ČR a zrodil se z původního konceptu vzniklého v začátcích pandemie covidu-19 pod značkou
Věda na doma. V letošním roce se dle autorů můžeme těšit na novou sérii. Z pracovišť Akademie věd jsme přidali také
břežanské ELI Beamlines. Jejich podcast je povídáním s vědci nejen o vědě.

Pozadu nezůstávají ani jednotlivé vysoké školy a jejich fakulty. Můžete si poslechnout podcast od VUT v Brně s názvem
Technicky vzato. Podcastem provází Tereza Kadrnožková z tiskového oddělení VUT, dříve vědecká redaktorka Českého
rozhlasu. V Brně se přesuneme na Masarykovu univerzitu, která produkuje Science slam MUNI. Cílem moderátora Petra Holíka,
který si zve k mikrofonu profesionální vědce, je srozumitelně a otevřeně předávat nadšení pro vědu a výzkum. Z moravské
dílny pochází zlínský příspěvek – podcast UTButebe. V něm si poslechnete zajímavosti ze života Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.

Dále se přesuneme na pražské techniky. Národní centrum průmyslu 4.0 má svůj Inovacast z oblasti inovací, technologií a
průmyslu. Jedničky a nuly spustila Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze s cílem
přiblížit nejnovější informační technologie široké veřejnosti. CarbonCast vám přináší informace z Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze – hosty jsou akademici, zaměstnanci, studenti a absolventi VŠCHT.

Z humanitních a sociálně vědních oblastí jsme zatím zařadili podcasty, které vznikají na půdě univerzity Karlovy. De Facto
pochází z dílny Fakulty  sociálních  věd  a na Filozofické fakultě připravují Balast. Univerzitní Centrum pro podporu open
science stojí za Open Science Podcast.

Z další podcastů jsme stačili zařadit Místo problémů, což je netradiční podcast o přemýšlení, řešení problémů a netradičních
úhlech pohledu. A také Podcast číslo 8, který se věnuje vědě a médiím.

Budeme se snažit, abychom na náš web umístili všechny podcasty, které se pro čtenáře portálu zdají zajímavé, užitečné či
inspirativní. Pakliže víte o zajímavém podcastu, či váš podcast bude v průběhu několika týdnů nadále chybět, tak nás prosím
kontaktujte na adrese redakce@vedavyzkum.cz.

Tým redakce Vědavýzkum.cz

Tento týden nabídne dividendy od Guess, Xerox, Goldman Sachs BDC, Deere a spousty dalších URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Jiří Zendulka (Kurzy.cz) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 13:45 , Celková
návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc: 7 050 000
V týdnu se díky mnohdy jinému fiskálnímu období dočkáme výsledků dnes od automobilky XPeng, zítra například od Lululemon
Athletica a Micron

Technology . Ve čtvrtek pak od zástupce indexu DJIA Walgreens Boots Alliance. V popředí je každopádně stále geopolitické
napětí, i když na Wall Street oproti Evropě jakoby mnohem více bylo druhotné. A druhotné jsou kupodivu rovněž i jakoby obavy
z inflace , potažmo růstu úrokových sazeb . Že Fed bude více jednat, přitom naznačuje také pokračující růst výnosů na státních
dluhopisech . U těch 10letých se od loňského léta již zdvojnásobily, když se přibližují hranici 2,5 % na 2,5letá maxima. Zatímco
dříve investoři na akciích negativně reagovali na mnohem nižší růst, nyní jsou zatím apatičtí. Uvidíme, co tento týden. 
Z hlediska každotýdenních rozhodných dnů pro nárok na dividendy nás čeká průměrný týden, když termín stanovilo na 200
korporací. Připomenout lze, že vzhledem k přechodu na letní čas již také u nás, obchodování na Wall Street se časově „vrací“
do starých kolejí (15:30-22 hod.). 
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z
hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy
první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu . Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí
nejpozději den před „ex-date“. 
V týdnu nezvykle dividendu nenabídne žádný zástupce indexu DJIA . Například z finančního sektoru lze však nalézt hned celou
řadu titulů, převážně s dividendovým výnosem mezi 2-3 %. Zmínit lze například Fifth Third Bancorp FITB First Bancorp (FBNC),
FMC FMC U.S. Bancorp USB ) či State Street STT ). Zmínit lze konkrétněji gigantem Goldman Sachs před lety založenou
dceřinou Goldman Sachs BDC (GSBD). Firma udržuje již řadu let tradiční čtvrtletní dividendu na 0,45 USD . U titulu lze
dividendový výnos stanovit na v porovnání mnohem atraktivnějších více než 9 %. Titul, i většina výše zmiňovaných, má
stanoven ex-date na 30. března, tj. naposledy s aktuálním nárokem se bude obchodovat ještě zítra. 
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Letošní více jak 40% kurzový růst akcií ConocoPhillips COP ) dokládá investorský hlad po energetických titulech. Výrazně však
nyní snižuje dividendové výnosy , u titulu pod 2 %. Ropný gigant po čtvrtletní dividendě USD nyní pro 2. čtvrtletí rozdělí
variabilní 0,30 USD , což je vlastně 50 % navýšení. 
Naposledy zítra se s aktuálním nárokem budou ještě také obchodovat například akcie Mondelez International MDLZ ).
Producent cukrovinek působící také u nás rozděluje po loňském letním navýšení pravidelně 0,35 USD . O cent méně pak Steel
Dynamics (STLD). Tento zbrojař tím však po roce přistupuje k výraznému navýšení požitku, jelikož předtím rozděloval 0,26 USD
. U obou titulů se aktuálně dividendový výnos pohybuje okolo 2 %. 
Zhruba poloviční nabízejí akcie Deere (DE), přestože tento známý výrobce zemědělské techniky rozděluje podstatně
atraktivnějších 1,05 USD 
Zajímavější dividendový výnos tak indikují akcie Bristol -Myers Squibb BMY ). Farmaceutický gigant rozdělí opět 0,54 USD . K
5% dividendovému výnosu se pak blíží akcie Xerox XRX ). Firma, která vlastně dala název „kopírování“, vyplácí nepřetržitě již 5
rokem stabilně čtvrtletní dividendu USD 
Americká oděvní společnost Guess? (GES), která působí v mnoha zemích včetně České republiky, přistoupila v minulém
čtvrtletí ke zdvojnásobení dividendy . Vyplatí tak opět 0,225 USD , což aktuálně indikuje více než 4% dividendový výnos. 
Z hlediska dvouciferného dividendového výnosu, aktuálně přes 12 %, stojí závěrem za vypíchnutí akcie Annaly Capital
Management (NLY). Firma orientovaná na investice do realit vyplácí druhým rokem pravidelně čtvrtletně požitek 0,22 USD 
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F. 
Ticker/Společnost 
Periodicita dividendy 
Dividenda 
Dividendový výnos 
Ex-date 
ABB ABB 
annual 
MED Medifast 
quarterly 
OEC Orion Engineered Carbons 
quarterly 
PSEC Prospect Capital 
monthly 
TRTX TPG RE Finance Trust 
quarterly 
ZBH Zimmer Biomet 
quarterly 
AHH Armada Hoffler Properties 
quarterly 
CMC Commercial Metals 
quarterly 
GES Guess? 
quarterly 
MERC Mercer International 
quarterly 
MTN Vail Resorts 
quarterly 
AKR Acadia Realty Trust 
quarterly 
AFCG AFC Gamma 
quarterly 
MITT AG Mortgage Investment Trust 
quarterly 
AGNC AGNC Investment 
mar 
ADC Agree Realty 
monthly 
ARE 
Alexandria Real Estate Equities 
quarterly 
AQN Algonquin Power & Utilities 
quarterly 
DOX Amdocs 
quarterly 
ATAX America First Multifamily Investors 
quarterly 
COLD Americold Realty Trust 
quarterly 
ABCB Ameris Bancorp 
quarterly 
NLY Annaly Capital Management 
quarterly 
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance 
quarterly 
ACRE Ares Commercial Real Estate 
quarterly 
AVB AvalonBay Communities 
quarterly 
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AXS AXIS Capital 
quarterly 
BGS B&G Foods 
quarterly 
BCSF Bain Capital Specialty Finance 
quarterly 
BANF BancFirst 
quarterly 
BHE Benchmark Electronics 
quarterly 
BXMT Blackstone Mortgage Trust 
quarterly 
BXP Boston Properties 
quarterly 
BYD Boyd Gaming 
variable 
BHR Braemar Hotels & Resorts 
quarterly 
BRSP BrightSpire Capital 
quarterly 
BRMK Broadmark Realty Capital 
monthly 
BNL Broadstone Net Lease 
quarterly 
CPT Camden Property Trust 
quarterly 
CTRE CareTrust REIT 
quarterly 
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment 
quarterly 
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance 
quarterly 
CIM Chimera Investment 
quarterly 
CIXX CI Financial 
quarterly 
CMTG Claros Mortgage Trust 
quarterly 
COP 
ConocoPhillips 
OFC Corporate Office Properties Trust 
quarterly 
CCAP Crescent Capital BDC 
quarterly 
CRT Cross Timbers Royalty Trust 
monthly 
CW Curtiss-Wright 
quarterly 
Deere & Company 
quarterly 
DDS Dillard's 
quarterly 
DNP DNP Select Income Fund 
monthly 
DEI Douglas Emmett 
quarterly 
EGP EastGroup Properties 
quarterly 
EIX Edison International 
quarterly 
EFC Ellington Financial 
monthly 
EARN Ellington Residential Mortgage REIT 
monthly 
EPR EPR Properties 
monthly 
EQBK Equity Bancshares 
quarterly 
EPRT Essential Properties Realty Trust 
quarterly 
ESS Essex Property Trust 
quarterly 
FITB Fifth Third Bancorp 
quarterly 
FBNC First Bancorp 
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quarterly 
FR First Industrial Realty Trust 
quarterly 
INBK First Internet Bancorp 
quarterly 
FSV  FirstService 
quarterly 
FMC 
FMC 
quarterly 
FCPT Four Corners Property Trust 
quarterly 
FBRT Franklin BSP Realty Trust 
quarterly 
BEN 
Franklin Resources 
quarterly 
GSBD Goldman Sachs BDC 
quarterly 
GVA Granite Construction 
quarterly 
HST Host Hotels & Resorts 
quarterly 
HUM 
Humana 
quarterly 
ITW 
Illinois Tool Works 
INDT INDUS Realty Trust 
quarterly 
IIPR Innovative Industrial Properties 
quarterly 
IVT InvenTrust Properties 
quarterly 
ISTR Investar 
quarterly 
CSR Investors Real Estate Trust 
quarterly 
KW Kennedy-Wilson 
quarterly 
KRC Kilroy Realty 
quarterly 
KREF KKR Real Estate Finance Trust 
quarterly 
LADR Ladder Capital 
quarterly 
LII Lennox International 
quarterly 
LEVL Level One Bancorp 
quarterly 
LECO Lincoln Electric 
quarterly 
LFT Lument Finance Trust 
quarterly 
LXP LXP Industrial Trust 
quarterly 
MGP MGM Growth Properties 
quarterly 
MDV Modiv 
monthly 
MDLZ Mondelez International 
quarterly 
MPWR Monolithic Power Systems 
quarterly 
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund 
quarterly 
NFG National Fuel 
Gas 
quarterly 
NHI National Health Investors 
quarterly 
NRC National Research 
quarterly 
NUE Nucor 
quarterly 
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NTR Nutrien 
quarterly 
OFG OFG Bancorp 
quarterly 
ORC Orchid Island Capital 
monthly 
ONL Orion Office REIT 
quarterly 
OR Osisko Gold Royalties 
quarterly 
ORCC Owl Rock Capital 
quarterly 
PGRE Paramount Group 
quarterly 
PK Park Hotels & Resorts 
quarterly 
PEB Pebblebrook Hotel Trust 
quarterly 
PRT PermRock Royalty Trust 
monthly 
DOC Physicians Realty Trust 
quarterly 
PLYM Plymouth Industrial REIT 
quarterly 
PRIM Primoris Services 
quarterly 
RC Ready Capital 
quarterly 
RRX Regal Rexnord 
quarterly 
REVG REV Group 
quarterly 
REXR Rexford Industrial Realty 
quarterly 
RLJ RLJ Lodging Trust 
quarterly 
SAFE Safehold 
quarterly 
SLG 
SL Green Realty 
SRC Spirit Realty Capital 
quarterly 
STAG STAG Industrial 
monthly 
STN Stantec 
quarterly 
STWD Starwood Property Trust 
quarterly 
STLD Steel Dynamics 
quarterly 
SCM Stellus Capital Investment 
monthly 
STOR STORE Capital 
quarterly 
SYK Stryker 
quarterly 
SUI Sun Communities 
quarterly 
TRP TC Energy 
quarterly 
CGBD TCG BDC 
quarterly 
TSI TCW Strategic Income Fund 
quarterly 
TGLS Tecnoglass 
quarterly 
TFII TFI International 
quarterly 
ENSG The Ensign Group 
quarterly 
TCN Tricon Residential 
quarterly 
TTEC TTEC 
semi-annual 
USB 
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U.S. Bancorp 
quarterly 
VET Vermilion Energy 
quarterly 
WPC W. P. Carey 
quarterly 
Willis Towers Watson 
quarterly 
XRX Xerox 
quarterly 
AUY Yamana Gold 
quarterly 
APD Air Products and Chemicals 
quarterly 
CIB Bancolombia 
quarterly 
BKSC Bank of South Carolina 
quarterly 
BMY 
Bristol -Myers Squibb 
quarterly 
CAH 
Cardinal Health 
quarterly 
CBTX CBTX 
quarterly 
CHH Choice Hotels International 
quarterly 
CWCO Consolidated Water 
quarterly 
CUBE CubeSmart 
quarterly 
EHC Encompass Health 
quarterly 
WIRE Encore Wire 
quarterly 
FMAO Farmers & Merchants Bancorp 
quarterly 
FPI Farmland Partners 
quarterly 
FRG Franchise Group 
quarterly 
FULT Fulton Financial 
quarterly 
GLT Glatfelter 
quarterly 
GPMT Granite Point Mortgage Trust 
quarterly 
IRT Independence Realty Trust 
quarterly 
INGR Ingredion 
quarterly 
IHG InterContinental Hotels Group 
TILE Interface 
quarterly 
KDP Keurig Dr Pepper 
quarterly 
MORN Morningstar 
quarterly 
PKE Park Aerospace 
quarterly 
PEGA Pegasystems 
quarterly 
RL Ralph Lauren 
quarterly 
O Realty Income 
apr 22 
RSG 
Republic Services 
quarterly 
RGLD Royal Gold 
quarterly 
SFBS ServisFirst Bancshares 
quarterly 
SNN Smith & Nephew 
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semi-annual 
STT State Street 
quarterly 
SYY Sysco 
quarterly 
ANDE Andersons 
quarterly 
UNIT Uniti Group 
quarterly 
UBP Urstadt Biddle Properties 
quarterly 
UBA Urstadt Biddle Properties 
quarterly 
VTR Ventas 
quarterly 
WASH Washington Trust Bancorp 
quarterly 
WWW Wolverine World Wide 
quarterly 
APLE Apple Hospitality REIT 
monthly 
DOOO BRP 
quarterly 
ESE ESCO Technologies 
quarterly 
GL Globe Life 
quarterly 
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 
quarterly 
HTA Healthcare Trust of America 
quarterly 
HOLI Hollysys Automation Technologies 
annual 
ITUB Itaú Unibanco 
monthly 
LDI loanDepot 
quarterly 
MAIN Main Street Capital 
monthly 
NRZ New Residential Investment 
quarterly 
RJF Raymond James 
quarterly 
SCVL Shoe Carnival 
quarterly 
SCS Steelcase 
quarterly 
VIV Telefônica Brasil 
TIMB TIM 
TWO Two Harbors Investment 
quarterly 
WMC Western Asset Mortgage Capital 
quarterly 
WSR Whitestone REIT 
monthly 
dividendový datum dat 
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají
obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě
„obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry. 

Plzeň-Slavia, Sparta-Baník Ostrava, Wales-Česko, West Ham-Everton, FC Barcelona-FC Sevilla, Juventus-Inter!
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 15:08 , RU / den: 5 530 , AVE: 4 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,06
První dubnový víkend pokračuje po reprezentační pauze jarní část české Fortuna:ligy 27. kolem (O2 TV Sport a O2 TV Fotbal)
se šlágry Viktoria Plzeň-Slavia Praha (v neděli v 19.00) a Sparta Praha-Baník Ostrava (v sobotu v 19.00).

Hrají se opět i anglická Premier League (Premier Sport 1 a Premier Sport 2, mj. West Ham United-FC Everton v neděli v 15.00),
druhá anglická liga (Premier Sport 1 a Arena Sport 1), první a druhá německá bundesliga, italská Serie A, španělská La Liga 1
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a La Liga 2 (mj. Juventus-Inter Milán v neděli ve 20.45 hodin a FC Barcelona-FC Sevilla v neděli ve 21.00, vše NOVA Sport 3 a
NOVA Sport 4), francouzská Ligue 1 a Ligue 2 (NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2), nizozemská Eredivisie (Arena Sport 1), turecká
Süperliga (Sport 1 a Sport 2), slovenská Fortuna liga (NOVA Sport 1 a TV Dajto, mj. Spartak-Trnava-Slovan Bratislava v neděli
v 17.00), skotská Premiership (Premier Sport 1, FC Rangers-Celtic Glasgow v neděli ve 13.00), Portugal Liga (Arena Sport 1),
rakouská bundesliga (Arena Sport 1), americká MLS (NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2) a druhá česká liga/F:NL (ČT Sport, Dukla
Praha-SK Líšeň v sobotu ve 14.30). 
Už v úterý jsou na pořadu dvě finálová utkání baráže MS 2022 (Portugalsko-Severní Makedonie a Polsko-Švédsko ve 20.45,
Sport 1 a Sport 2) a řada mezistátních přátelských zápasů (mj. Wales-Česko ve 20.45, ČT Sport). 

PONDĚLÍ 28. BŘEZNA 2022 
19.45 (výkop 20.00): Černá Hora – Řecko (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. Sport 1 záznam v 0.45 hodin. 
20.00: Tiki-Taka Special 5 (talk show se souhrnem nejlepších momentů české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve
22.00 hodin. 
20.55 (výkop 21.00): UD Las Palmas – CD Leganés (utkání 33. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport 3. 

ÚTERÝ 29. BŘEZNA 2022 
12.00: Tiki-Taka Special 5 (talk show se souhrnem nejlepších momentů české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. O2 TV Fotbal ve
14.00 hodin. 
13.00: Ázerbájdžán – Lotyšsko (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. 
15.45 (výkop 16.00): Chorvatsko – Bulharsko (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. Záznam ve 4.00 hodin. 
17.45 (výkop 18.00): Finsko – Slovensko (mezistátní přátelské utkání) – slovenská RTVS Šport. Sport 1 záznam ve 24.00
hodin. 
18.00: Dánsko – Srbsko (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. 
20.15 (výkop 20.45) : Wales – Česko (mezistátní přátelské utkání v Cardiffu) – ČT Sport. Záznam ve 2.10 a ve středu v 6.25
hodin. 
20.15 (výkop 20.45): Nizozemsko – Německo (mezistátní přátelské utkání) –německá ARD (Das Erste). 
20.30 (výkop 20.45): Portugalsko – Severní Makedonie (finálové utkání baráže MS 2022 – Sport 1. 
20.30 (výkop 20.45): Polsko – Švédsko (finálové utkání baráže MS 2022 ve Varšavě) – Sport 2. Polská TVP 1 od 20.25 hodin. 
22.45 (záznam, výkop 20.45) : Španělsko – Island (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. 
23.00: Sestřih úterních finálových utkání baráže MS 2022 a přátelských utkání – Sport 1. 

STŘEDA 30. BŘEZNA 2022 
16.30: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
18.00 (záznam, hráno v úterý ve 21.15): Francie – Jihoafrická republika (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. 
20.00 (záznam, hráno v úterý ve 20.45): Nizozemsko – Německo (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. 
22.00 (záznam, hráno v úterý ve 20.45): Anglie – Pobřeží slonoviny (mezistátní přátelské utkání) – Sport 2. 

ČTVRTEK 31. BŘEZNA 2022 
11.45: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 

PÁTEK 1. DUBNA 2022 
16.40 (výkop 17.00): MFK Ružomberok – MFK Žilina (utkání 4. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) – NOVA Sport 2. 
18.25 (výkop 18.30): Dynamo Drážďany – FC Schalke 04 (utkání 28. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.25 (výkop 20.30): 1. FC Union Berlín – 1. FC Kolín nad Rýnem (utkání 28. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.40 (výkop 20.45): AFC Hull City – FC Huddersfield Town (utkání 40. kola druhé anglické ligy/Championship) – Premier Sport
1. 
21.15: SC Braga – Benfica Lisabon (utkání 28. kola Liga Portugal) – Arena Sport 1. 

SOBOTA 2. DUBNA 2022 
13.25 (výkop 13.30): FC Liverpool – FC Watford (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam
v 18.00 hodin. 
13.25 (výkop 13.30): SV Darsmstadt 98 – Holstein Kiel (utkání 28. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
1 3.30: FC Blackpool – FC Nottingham Forest (utkání 40. kola druhé anglické ligy/Championship) – Arena Sport 1. Arena Sport
2 záznam ve 22.00 hodin. 
14.10: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
14.20 (výkop 14.30): Dukla Praha – SK Líšeň 2019 (utkání 21. kola druhé české ligy/FN:liga) – ČT Sport. Záznam v 0.25 hodin.
15.00: Kayserispor – Fenerbahce Istanbul (utkání 31. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 20.30 hodin a ve
3.30 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): SC Freiburg – Bayern Mnichov (utkání 28. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4
záznam ve 22.45 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC Berlín (utkání 28. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. NOVA
Sport 3 záznam v 0.45 hodin. 
15.30 (výkop 16.00): 1. FC Slovácko – Sigma Olomouc (utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2
TV Fotbal záznam v neděli v 9.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): Slovan Liberec – FK Teplice, Dynamo České Budějovice – Fastav Zlín (utkání 27. kola české
Fortuna:ligy) – streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 22.00 hodin a ve 24.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Burnley – Manchester City (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 20.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Chelsea – FC Brentford (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 2. 
16.30: FC Groningen – Ajax Amsterdam (utkání 28. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
18.20 (výkop 19.00): Sparta Praha – Baník Ostrava (utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport, O2 TV
Fotbal záznam v neděli v 11.00 hodin. 
18.25 (výkop 18.30): Manchester United – FC Leicester City (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport
2 záznam ve 22.00 hodin. 
18.25 (výkop 18.30): Borussia Dortmund – RB Lipsko (utkání 28. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
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18.25 (výkop 18.30): Celta Vigo – Real Madrid (utkání 30. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
18.45: FC Twente Enschede – PSV Eindhoven (utkání 28. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
19.30: Galatasaray Istanbul – Karagümrük (utkání 31. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 23.30 hodin, Sport
1 záznam ve 4.00 hodin. 
20.30 (záznam, výkop 16.00): FC Wolverhampton Wanderers – FC Aston Villa (utkání 31. kola Premier League) – Premier
Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): Salernitana Calcio – FC Turín (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): Atlético Madrid – Deportivo Alavés (utkání 30. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): AS Saint-Étienne – Olympique Marseille (utkání 30. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
21.00: Feyenoord Rotterdam – Willem II Tilburg (utkání 28. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
21.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
22.25 (záznam, výkop 16.00): FC Leeds United – FC Southampton (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
0.05 (výkop 24.00): SC Columbus Crew – SC Nashville (utkání americké MLS) – NOVA Sport 2. 
2.05 (výkop 2.00): Inter Miami CF – Houston Dynamo (utkání americké MLS) – NOVA Sport 2. 

NEDĚLE 3. DUBNA 2022 
11.50: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. O2 TV Fotbal ve 14.00
hodin. 
12.25 (výkop 12.30): ACF Fiorentina – FC Empoli (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. Záznam v 0.45 hodin. 
12.55 (výkop 13.00): Racing Štrasburk – RC Lens (utkání 30. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 

12.55 (výkop 13.00): FC Rangers – Celtic Glasgow 
(utkání 32. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. Záznam ve 23.35 hodin. 
13.55 (výkop 14.00): Athletic Bilbao – FC Elche (utkání 30. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4 záznam ve
23.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FC Weat Ham United – FC Everton (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1, Premier Sport 2
záznam ve 20.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): Atalanta Bergamo – SSC Neapol (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
14.55 (výkop 15.00): Clermont Foot – FC Nantes (utkání 30. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
15.30 (výkop 16.00): FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav (utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal, O2 TV
Sport od 16.00 hodin. O2 TV Fotbal záznam v pondělí v 16.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FK Pardubice – FK Jablonec, MFK Karviná – Bohemians Praha 1905 (utkání 26. kola české Fortuna:ligy)
– streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 22.00 hodin a ve 24.00 hodin. 
16.10 (výkop 16.15): Real Betis Sevilla – CA Osasuna Pamplona (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
16.30 (výkop 17.00): FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (utkání 4. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) –
slovenská TV Dajto. 
17.00 (výkop 17.05): Olympique Lyon – SCO Angers (utkání 30. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
17.00: FC Red Bull Salcburk – SK Rapid Vídeň (utkání 25. kola rakouské bundesligy) – Arena Sport 1. 
17.25 (výkop 17.30): Tottenham Hotspur – FC Newcastle United (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier
Sport 2 záznam ve 22.00 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): Borussia Mönchengladbach – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (utkání 28. kola německé bundesligy) – NOVA
Sport 4. 
18.15 (výkop 18.00): UC Sampdoria Janov – AS Řím (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 
18.20 (výkop 19.00): Viktoria Plzeň – Slavia Praha (utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport záznam v
pondělí ve 13.30 hodin, O2 TV Fotbal v pondělí ve 21.30 hodin. 
19.30: Trabzonspor – Besiktas Istanbul (utkání 31. kola turecké Süperligy) – Sport 2. Sport 1 záznam ve 23.45 hodin. 
20.40 (výkop 20.45): Juventus Turín – Inter Milán (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): FC Barcelona – FC Sevilla (utkání 30. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.05 (výkop 21.00): FC Paris Saint-Germain – FC Lorient (utkání 30. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
21.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
21.30: Sporting CP Lisabon – Pacos Ferreira (utkání 28. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 

22.00: Dohráno (zpravodajství z 27. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
22.50 (výkop 22.30): Portland Timbers – Los Angeles Galaxy (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 

PONDĚLÍ 4. DUBNA 2022 
10.40: Dohráno (zpravodajství z 27. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport v 15.50
hodin. 
15.25: Aktuální informace před úvodními čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
18.25 (výkop 18.30): Hellas Verona – CFC Janov (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
18.30: Aktuální informace před úvodními čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. 
19.30: Hatayspor – Adam Demirspor (utkání 31. kola turecké Süperligy) – Sport 2. 
20.00: Tiki-Taka 27 (talk show po 27. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): AC Milán – FC Boloňa (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): AS Nancy – AC Ajaccio (utkání 31. kola drihé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): FC Crystal Palace – FC Arsenal (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Real Sociedad San Sebastián – Espanyol Barcelona (utkání 30. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3.
23.00 (záznam, výkop 21.00): CD Leganés – FC Fuenlabrada (utkání 34. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport
3. 
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Zelenskyj v ruských médiích
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 20:38 , Sledovanost pořadu: 532 533 , Pořad:
18:55 Hlavní zprávy , AVE: 959 244,00 Kč , Země: Česko , GRP: 5,92
Eva Hecko PERKAUSOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poskytl vůbec poprvé od začátku války na Ukrajině rozhovor nezávislým ruským
novinářům.

Roman ŠEBRLE, moderátor 
Za lživé v něm označil tvrzení Moskvy, že se Kyjev chystal zaútočit jako první na separatisty ovládané části ukrajinského
Donbasu.

Eva Hecko PERKAUSOVÁ, moderátorka 
Právě tak totiž Rusko zdůvodňuje rozpoutání války proti Ukrajině. Ruský cenzurní úřad varoval ruská média, aby tento rozhovor
nezveřejnila. Ta ho přesto vydala.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Zničili svobodu slova ve svém státě a snaží se ji zničit i v sousedním státě. Představují se jako globální hráči a sami se bojí
relativně krátkého rozhovoru s několika novináři.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Nalézt dočasný konec ohlásilo jedno z posledních nezávislých ruských médií Novaja Gazeta. Její šéfredaktor se podílel na
formulování otázek pro zakázaný rozhovor se Zelenským.

osoba 
Pozastavujeme vydávání novin na internetu na sociálních sítích a na papíře - do ukončení speciální operace na území
Ukrajiny.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Ukrajinský prezident znovu prohlásil, že je ochotný setkat se s ruským prezidentem v zájmu ukončení války.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Na kterémkoliv místě na světě, kromě nesmyslných setkání v Bělorusku. Rusku nebo na Ukrajině.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Kyjev je podle ukrajinského prezidenta připraven jednat o neutralitě bezjadernosti i Donbasu a Krymu. Případnou dohodu by
ale musely schválit Ukrajinci v referendu, a to až po stažení cizích vojsk ze země.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Chápu, že je nemožné přimět Rusko, aby se toho území zcela vzdalo. Proto říkám kompromis: Vraťte se tam, kde to všechno
začalo a my se pokusíme vyřešit otázku Donbasu.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Podle ruského ministra zahraničí bude ale schůzka prezidentů Ruska a Ukrajiny potřebná teprve tehdy až bude jasné řešení
všech klíčových otázek. Zelenskyj také znovu kritizoval NATO za nedostatečnou podporu a důrazně žádal o dodávky stíhaček,
tanků a těžkých zbraní.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Státy NATO obecně používají jinou techniku než na jakou jsou Ukrajinci zvyklí. A tím pádem je obtížné jim tu techniku
poskytnout.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Mezitím dnes speciální jednotky zajaly poblíž slovensko-maďarské hranice 25 lidí. Ti měli za úkol Volodymyra Zelenského zabít.
Barbora Zichová, CNN Prima News.

Horizont 24
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.03.2022 23:09 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 1 946 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Za náš východní obzor směřuje pohled horizontu i tentokrát. Zbraně a taktika ve válce o Ukrajinu. Jak v těchto
dnech ovlivňují poměr sil? Pomoc ukrajinským uprchlíkům jako téma pro celou Evropu. A hned v úvodu přineseme souhrn
aktuální situace třiatřicátý den ruské agrese.

Ukrajinská vojska hlásí úspěch. Získala zpátky plnou kontrolu nad městem Irpiň poblíž Kyjeva. Na jiných místech se ale bojuje
dál. Země je podle prezidenta Zelenského připravena jednat o své neutralitě, bezjaderném postavení i budoucnosti Donbasu.
Prezident řekl, že nový status by Ukrajinci museli schválit v referendu potom, co by se ze země stáhla cizí vojska. Nové kolo
mírových jednání mezi Kyjevem a Moskvou má začít zítra.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Ruský plán obsadit Kyjev se možná utopil v troskách obrněné techniky a okolních měst. Na úsilí metropoli aspoň obklíčit se ale
nemění nic. Podle náčelníka ukrajinského generálního štábu se ruští agresoři z širšího okolí pětimilionového města nestahují.
Jejich vlastní zveřejněné záběry je lokalizují v Zalissii, 45 km od kyjevského centra. V rozhovoru pro ruská média ukrajinský
prezident poprvé připustil možné ústupky v otázce územní integrity.
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Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Chápu, že je nemožné přimět Rusko, aby se úplně vzdalo obsazeného území. Jsem si vědom toho, že by to vedlo ke třetí
světové válce. Proto říkám, ano, bude nutný kompromis. Vraťte se tam, kde to všechno začalo. Pokusme se vyřešit otázku
Donbasu.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Drobné ústupky zazněly i z Moskvy. Podle předsedy bezpečnostní rady Patruševa Rusko přes hlasitou propagandu o potřebě
denacifikace Ukrajiny neusiluje o změnu její vlády a údajně není proti jednání na nejvyšší úrovni. Nové kolo rozhovorů by v
Turecku mohla začít už zítra.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničí 
Prezident Putin mi řekl, že nikdy nebyl proti jednání s prezidentem Zelenským. Považuje ale za klíčové, aby takové jednání bylo
dobře připravené.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Ruská agrese zatím dál pokračuje v plné síle. V noci se protiletecký poplach rozezněl napříč většinou velkých měst. Od
východu po západ. Válečné běsy a neustálý stres probudily vlnu předčasných porodů. Jejich 3× víc než před válkou.
Novorozenci s váhou pod 1 kg potřebují neustálou péči. V obléhaném Charkově věc nesmírně náročná a nebezpečná.

Iryna KONDRATOVOVÁ, ředitelka porodnice v Charkově 
Dítě s váhou 600 gramů nemůžete odnést do sklepa. Za žádných podmínek. To můžete udělat jednou a bude to jednosměrná
cesta.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Matky a zdravotnický personál zůstávají na svých místech i v okamžicích, kdy se prakticky nepřetržitě rozléhá zvuk sirén. Olga
je Ruska. Pod bezohlednou palbou svých spoluobčanů čeká se svým ukrajinským manželem na porod dvojčat.

Olga, budoucí matka 
Je to zvířecí strach. Ne, takový ten normální, třeba z porodu. Po tomto strachu vás rozbolí i kůže.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Symbolem ruského běsnění se už dávno stal přístav Mariupol. Jeho starosta Vadym Bojčenko znovu zopakoval, že okupanti
ostřelují dohodnuté evakuační trasy. V silně poničeném městě uvízlo 160 000 lidí, třetina původního obyvatelstva. Ti, kterým se
podařilo odjet, mluví o plošné destrukci celých čtvrtí, nepochovaných tělech a smrtícím riziku během útěku. Jakub Szántó,
Česká televize.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Povaha bojových operací kolem Kyjeva se začíná měnit. Zatímco Ukrajinci se snaží napadat a případně přerušit ruské
zásobovací trasy, ruské jednotky se podle všeho začínají opevňovat na svých pozicích. V okolí hlavního města tak proti sobě
vznikají dvě opevněné linie.

A teď jsme se spojili s Josefem Krausem, bezpečnostním analytikem fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity. Dobrý
večer.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Jak hodnotíte informace, které k nám přicházejí z bojiště. Připravují se obě strany na táhlý konflikt? Proč se Rusové opevňují u
Kyjeva?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Oni opravdu chodí informace o tom, že dynamika toho konfliktu je kapánek jiná, než byla třeba ten první týden, kdy eskalace
toho násilí byla opravdu obrovská. Nyní se ukazuje, že jednoduše řečeno, tomu útočníkovi dochází dech, a především tolik
důležité zásobování. Ono vlastně nelze úplně vojensky postupovat rychleji, než co zvládne zásobování, zásobovat ty
prvosledové jednotky a ono to zásobování, ta logistika v případě ruských ozbrojených sil skřípe od samého začátku tzn.
natahováním nějaké té linie pro zásobování se celý ten problém ještě násobí. I to je pochopitelně důvod, proč Rusové vlastně v
tuhletu chvíli nemohou dále pokračovat. A pokud nemohou pokračovat, dává tedy takticky samozřejmě smysl se zakopat,
protože v těch posledních dvou týdnech jsme mohli vidět, že se stávali velice snadno terčem vlastně těch přepadů ze strany
ukrajinských obránců, kteří zase logicky využívají té nastalé situace, že naráží na kolonu ruských tanků, ruských zásobovacích
tras, které se nehýbou, protože nemají pohonné hmoty, nemají proviant, nemají střelivo a naprosto další základní věci. Stávají
se tak snadným terčem tzn. to zakopání a opevnění je vlastně důsledek veškerých těch problémů s logistikou, kterým
ozbrojené síly Ruské federace čelí od samého začátku celé té invaze.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Začíná být pro Rusy tažení na Ukrajinu paralely k Afghánistánu, jak upozorňují někteří komentátoři? Například dle počtu
padlých, protože těch pravda oficiálních 15 000 padlých za devět let v Afghánistánu začíná odpovídat těm neoficiálním 15 000
za 1 měsíc plus pár dní na Ukrajině.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Ona ta paralela by se asi dala najít z hlediska třeba té pozičnosti toho konfliktu, pokud na ni skutečně dojde, tak jak jsme se
bavili. Ale z hlediska těch mrtvých. V momentě, kdy tady máme hlášené podobné počty mrtvých za, dejme tomu, desetiletou
kampaň Rudé armády v Afghánistánu a měsíc trvající boje na Ukrajině, tak ta disproporce je značná. Tady je vidět, že ta
dynamika nebo eskalace toho toho násilí na Ukrajině je úplně někde jinde, a i kdybychom tedy přistoupili na tu premisu, že ta
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čísla ze strany ukrajinských úřadů jsou nadhodnocena třeba i trojnásobně, tak pořád tohle to znamená největší vlastně ztrátu
ruských ozbrojených sil od druhé světové války. Takže ono se nám ukazuje, že vlastně tady tohle to celé angažmá je prostě
značně problematické a ta intenzita toho konfliktu je třeba někde úplně jinde, než byla ta intenzita v tom Afghánistánu, kdy na
podobná čísla bylo potřeba 10 let a ten nám stačilo 30 dnů.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Co informace z konce minulého týdne, že se ruská armáda chce soustředit na východ Ukrajiny? Jak ji interpretovat a máte za
to, že už se to nějak projevuje? Protože zdá se, že střílí se také na západě stále.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Ono samozřejmě dává mnohem větší smysl pro Rusko se zaměřovat právě na ten východ toho území, řekněme, ještě,
konkrétně třeba od Dněpru na východ. Za prvé z toho důvodu, že Ukrajina byla vždycky, je dlouhodobě, od své samostatnosti v
podstatě rozdělenou zemí mezi východ a západ. Lze to dobře demonstrovat, pokud se podíváte na jakoukoliv volební mapu za
posledních 20 let, kdy zde máme jasný proruský východ a jasný prozápadní, proevropský západ.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Byť je třeba říci, že prezidenta Zelenského volila téměř celá Ukrajina.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Tak v tom je poměrně zásadní posun, který tady můžeme identifikovat už od té počáteční ruské kampaně z roku 2014. Když
začalo docházet k přelivu toho obyvatelstva, zase, když to řeknu jednoduše, to hodně prorusky smýšlející obyvatelstvo šlo do
těch oblastí Doněcku, Luhansku, na Donbas a dále a odtud zase migrovali ti prozápadně nebo proukrajinští orientovaní
občané Ukrajiny. Takže docházelo k jakémusi vozovkách vyčišťování těch oblastí, které se potom staly specificky ruskými
regiony, anebo specificky ukrajinskými a prozápadním. Vlastně celý tady tenhle ten konflikt v těch posledních 30 dnech výrazně
utužuje vůbec nějakou ideu ukrajinské státnosti. Tam, kde ještě před 10 lety experti varovali, že země jako Ukrajina se může
rozpadnout vedví a všechno tomu politicky nasvědčovalo, se značným přispěním Moskvy, tak se jenom ukazuje, že nyní už je
iluze, protože i ty východní části Ukrajiny se brání velice úporně té ruské agresi, a to svědčí o tom, že až ta válka skončí a ona
jednoho dne samozřejmě skončí, tak pokud nedopadne nijak dramaticky tragicky pro samotnou Ukrajinu a Ukrajina nevyjde
jako poražený stát, tak to naopak může vést k vytvoření prostě naprosto důležitého symbolického vítězství. Může to být milník
ve tvorbě ukrajinského národa, který najednou může být sjednocen. Najednou může být proti rusky orientován jako celek a už
nepůjde o zemi, která byla rozdělena mezi východ a západ.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Podle ukrajinské rozvědky má ale Moskva jiné plány, a to, že by mohla chtít rozdělit Ukrajinu na dva státy. Podobně, jak se to
stalo třeba na Korejském poloostrově. Bylo by takové řešení pro Kreml užitečné z vašeho pohledu? A jakými prostředky by
toho mohl vůbec Rusko dosáhnout a taky dlouhodobě udržet, protože vidíme, že i na východě země, jak jste o tom nakonec
sám mluvil, dnes lidé mají proukrajinské smýšlení a statečně vzdorují.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
V kontextu právě tady tohle dlouhodobého, řekněme, politického rozdělení Ukrajiny na východ a západ lze usuzovat, že ten
plán Kremlu by v tomhle tom dával smysl, v podstatě využít toho, že východ Ukrajiny je prorusky orientována tzn. zabrat jej a
regulérně je učinit součástí Ruské federace. Zatímco ten západ země ponechat jako nějaké nárazníkové pásmo. Pásmo
nikoho, které by bylo natolik oslabené ekonomicky, ale vlastně i jinak, které by nebylo téměř možné samostatného fungování
bez nějaké ruské pomoci nebo ruského vlivu. Takovéto pásmo by bylo využíváno právě jako ochrana Kremlu vůči západu.
Nicméně tady tenhle ten plán se právě zbořil celou tady touhle tou invazí, faktickým sjednocením ukrajinského odporu na
východě i na západě proti té ruské agresi. A ukazuje se, že Rusové v tuhle tu chvíli rozhodně nemají síly na to kontrolovat ani
východ Ukrajiny, která jim nepřátelsky naladěná, takže kalkuly typu "my jedeme a východ Ukrajiny nás přivítá a poté můžeme
svádět nějaké boje se Západem, respektive kolem řeky Dněpr" se ukázaly jako liché, protože Rusové si nedokáží poradit ani s
tím východem. A je vidět, že na to nemají prostředky a nějaká dlouhodobá kontrola toho teritoria v tuhle tu chvíli je v podstatě
úplně nemyslitelná.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tolik bezpečnostní analytik Josef Kraus. Děkujeme a přejeme hezký večer.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Díky za pozvání, pěkný večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ukrajina stále vyzývá západní země, aby posílily její letectvo. To navzdory ruské převaze stále odolává. Od začátku invaze ale
utrpělo vážné ztráty. Nemůže tak čelit většině ruských leteckých útoků, které ničí ukrajinská města i jednotky. Kyjev už se vzdal
naděje, že by západ nad Ukrajinou vymohl bezletovou zónu. Místo toho opakuje spojencům jednoduchý vzkaz: pomozte nám a
ubráníme se sami.

pilot ukrajinského letadla 
Dobrý večer, my jsme z Ukrajiny.

Dominika KŘIŠŤÁLOVÁ, redaktorka 
Legendární pilot Kyjevský přízrak už od začátku války dodává odvahu Ukrajincům na zemi. Potají jako přízraky ale létají i
skuteční ukrajinští piloti. Kvůli ruské přesile musí zůstávat neviditelní až do chvíle, kdy se jim podaří odhalit zranitelné místo
nepřítele.

obyvatel z Ukrajiny 
Šikula! Sláva Ukrajině! Takhle se na vás musí, vy d*vky!

Dominika KŘIŠŤÁLOVÁ, redaktorka 
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Během přímých soubojů s ruskými letouny ale jejich problémem není jenom přesila. Ohrožují je i zastaralé stroje, ve kterých
létají.

pilot ukrajinského letadla 
Tato stíhačka je velmi schopná. Je snadno ovladatelná. A všichni ji zbožňují. Ale bohužel vůbec není účinná v boji proti ruským
stíhačkám.

Dominika KŘIŠŤÁLOVÁ, redaktorka 
Ukrajinské letouny jsou totiž starší o několik generací. Jejich prototypy vznikly v sedmdesátých nebo osmdesátých letech a teď
musí bojovat s letadly vyrobenými po roce 2010. Kyjev teď proto žádá západní spojence, o co možná nejpokročilejší letadla.

Jurij IHNAT, mluvčí ukrajinského letectva 
Byli bychom vám vděční i za sovětskou techniku, kterou nám nabídly země střední Evropy. Ale nestačila by. Rádi bychom měli
taky západní letadla, jako je F-15 nebo F-16.

Dominika KŘIŠŤÁLOVÁ, redaktorka 
V tuto chvíli Ukrajina cílí na ruské letectvo především ze země. Sestřelení dalších kusů hlásí skoro každý den a noc.

Ztenčují se ale i počty ukrajinských letadel, vrtulníků a dronů. Těch ruských sice ubývá rychleji. Desetinásobně silnější armáda
ji ale může snáze oželet. Navzdory americkým a ruským predikcím má Kyjev i po měsíci války ve vzduchu desítky strojů. Dobře
ale ví, že může přijít i o ně.

Jurij IHNAT, mluvčí ukrajinského letectva 
Situace se bude zhoršovat, pokud brzy nedostaneme pomoc, o které mluví celý svět. Dejte nám zbraně a ubráníme se sami.

Dominika KŘIŠŤÁLOVÁ, redaktorka 
A bránit se je před čím. Od prvních dnů války až po současnost se ruská armáda zaměřuje právě na ukrajinská letiště. Ta,
která neničí, se pokouší ovládnout, aby pak přímo z nich vedla další útoky na města a aby na ně posílala posily, které nahradí
zabité ruské vojáky. Dominika Křišťálová, Česká televize.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ministři vnitra Evropské unie jednali v Bruselu o řešení uprchlické krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu. Podpořili
desetibodový akční plán komise, který má zajistit lepší koordinaci mezi členskými zeměmi. Podle českého ministra vnitra Víta
Rakušana je nezbytné, aby systém registrací a výměny informací o uprchlících začal co nejdříve fungovat na celoevropské
úrovni a aby se jednotlivé státní databáze propojily. Bude tak jasnější, které státy mají volné kapacity.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra, místopředseda vlády, předseda hnutí /STAN/ 
Málokterá země zvládla v této chvíli registrovat už 235 000 lidí. Máme je v systému, víme, kde jsou, máme ty nejzákladnější
údaje, a to je samozřejmě něco, co sekundárně zvyšuje i bezpečnost obyvatel České republiky, což je element, na který
musíme samozřejmě v rámci celého procesu také myslet.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ministři a zástupci vlád se také shodli na potřeby solidárně dělit lidi prchající z Ukrajiny mezi všechny unijní země. Systém jejich
přerozdělování by ale měl být dobrovolný, ne předepsaný kvótami. Evropa se musí připravit na to, že uprchlíků bude dále
přibývat, jak upozornil i německý kancléř.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Jen v samotném Polsku už našlo útočiště přes dva miliony uprchlíků. Přes tři sta tisíc je jich v Německu. A to je jen začátek. Čím
déle bude válka trvat, tím více lidí u nás bude hledat ochranu. A také ji u nás naleznou.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Naším dalším hostem je Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy. Hezký večer i vám.

Dušan DRBOHLAV, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Evropská unie, respektive její ministři vnitra se radili o tom, jak pomáhající země podpořit, jak hodnotíte ten desetibodový plán?
Jaký systém byste případně považoval za dobrý a smysluplný vy?

Dušan DRBOHLAV, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 
Vlastně to je jakési navázání na ten původní systém s tím, že nyní není účast povinná, jak bylo vyžadováno, je dobrovolná. Já
se domnívám, že to je správný krok, i když skutečně si také současně myslím, že ta dublinská smlouva, která nutí ty členské
země, které jsou v té krajní hraniční zóně vlastně nabírat ty migranty a vyřizovat žádosti a vlastně postarat se o ně není
spravedlivá, mělo by to být řešeno, nikoliv na dobrovolné bázi, ale na nějakém systematickém řešení, tzn. to přerozdělování
podle mě je opodstatněné a má svůj smysl. Vidíme to i nyní, kdy sice říkáme hrdě, že vše zvládneme, ale to zatížení je veliké a
určitě bychom uvítali pomoc.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme na tuto uprchlickou vlnu, liší se podle vás od těch předchozích, které, dejme tomu, naše generace
pamatuje?

Dušan DRBOHLAV, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 
Otázka zní vlastně... My nepamatujeme tuto, my pamatujeme rok 2015, 2016, ale když vezmu Česko jako takové, tak my jsme
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byli emigrační země. My pamatujeme nebo naši rodiče a prarodiče ti nejstarší ji pamatuji, ale i my někteří pamatují ti starší,
pamatují ty vlny emigrační nikoliv migrační. A tato vlna ve srovnání s tou z roku 2015 je specifická v tom, že skutečně jde o tedy
kulturně blízkou skupinu lidí a poměrně specifickou, vysoce tedy s vysokým zastoupením žen a dětí. Děti u nás tvoří až kolem
těch 50 %, 45 %. To je velmi neobvyklé, ale co je neobvyklé je, že díky tomu systému tedy akceptování toho dočasného
útočiště, toho systému, který byl aplikován, byl vlastně přijat v roce 2001 se velmi rychle umožnilo to, že se ten příjezd a ta
humanitární pomoc propojuje s jejich integrací do dané hostující společnosti a na trh práce. To je ohromně neobvyklé, a to
neumožňuje normální systém azylové pomoci, kde to vlastně prošetření té žádosti trvá určitý čas a vlastně v mnohých zemích
na začátku zakázán vstup těch migrantů nebo žadatelů o azyl na trh práce, takže to je neobvyklé, jak velmi rychle dochází k
propojování té humanitární pomoci a vlastně současně i integraci do té společnosti.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vy jste se právě v minulosti zabýval pracovní migrací z Ukrajiny do České republiky, ale tahle situace je jiná. Jednak zřejmě tím
vstřícným přístupem, ale také tou skladbou těch příchozích, viďte?

Dušan DRBOHLAV, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 
Ano, my jsme v tom našem týmu geomigrace z přírodovědecké fakulty jsme studovali vlastně reálnou a potenciální migraci
ukrajinských pracovníků, ale tu jde těžko srovnávat, protože to byla dobrovolná migrace, nikoliv ta násilná, vynucená, jak je
nyní. Nicméně některé ty trendy by se daly patrně aplikovat. Například jsme zjistili, že je tam velká orientace na ty sociální sítě,
na ty své příbuzné a známé, kteří už někde pobývají, že je tam velmi pozitivní zkušenost reflektovaná v tom budoucím
migračním pohybu s tím, kde už ti lidé byli tzn. když pracovali v Česku, tak velmi pravděpodobně nebo je tady možnost, že se
do toho Česka v zahraničí opět vrátí. To znamená, jsou tam určité rysy, které by šly vzpomenout. Ale my jsme studovali i v roce
2014 a 2015 tu událost nebo migrační situaci po Krymu a Donbasu, tedy poté krizi. A tam je jedna věc, na kterou bych chtěl
upozornit, že ta migrace může přijít v určitých krocích a u té vynucené migrace se to tak ukazovalo, že nejprve skutečně
přicházejí část té rodiny a poté až přichází ten další člen nebo další členové rodiny tzn. bude tady docházet k tomu propojování
těch rodin, nicméně to zobecňování znovu opakuji je velice složité. Ta situace je zase jiná, než byla v roce 2014 a 2015 a dělat
z toho nějaké jaksi zobecňující závěry je problematické.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Pane Drbohlave, děkujeme za komentář. Hezký večer.

Dušan DRBOHLAV, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 
Já děkuji za pozvání, dobrou noc.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Maďarskou hranici už podle OSN překročilo 350 000 běženců. Velká část z nich pokračuje do dalších zemí. Vláda upravila
zákony, aby měli příchozí nárok na zdravotní péči, sociální dávky nebo práci. Země byla přitom známá odmítáním migrace. "Ne"
premiéra Orbána ale trvá vůči transportu zbraní na ukrajinská bojiště. A nechce ani rozšířit sankce vůči Rusku. To vše v citlivé
předvolební doby.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Zůstávají tu 2, 3 noci a pokračují dál. Ubytování pro uprchlíky rozběhla v někdejší dělnické ubytovně v Budapešti nezisková
organizace. Jedna z těch, které v roce 2015 čelily za pomoc běžencům útokům vlády.

Márton ELODI, vedoucí ubytovny, Migration Aid 
Teď vlastně přijímají pomoc od Migration Aid a uznávají, že máme víc zkušeností s těmito problémy.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Stát se zmobilizoval až později. V metropoli zřídil centrum u fotbalové Puškáš arény. Kdo chce zůstat, může se poradit ohledně
práce a ubytování. Premiér, který platí za hlavního odpůrce migrace v Evropě, slíbil pomoc všem.

Viktor ORBÁN, maďarský premiér 
Není třeba být raketovým vědcem, aby jeden dokázal rozlišit mezi tím, když ze vzdálených muslimských zemí přicházely masy
lidí za lepším životem do Evropy, a pomocí Ukrajincům, kteří prchají kvůli válce.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Nádraží v pohraniční obci Záhoň na východě Maďarska. Jedno z míst, kudy běženci z Ukrajiny přicházejí. Zpočátku přijíždělo i
několik vlaků denně. Dnes je situace v Záhoně výrazně klidnější. Pomoc je tu ale pořád, jak pro ty, kteří na nádraží stráví
jenom pár hodin a pokračují dalším spojem do Budapešti, tak pro ty, kteří si potřebují odpočinout třeba přes noc. Slouží jim
asistenční centrum ve škole o pár set metrů dál. Jsou dny, kdy postele nestačí, jindy je zase většina lůžek volná. Těžko se to
předvídá, říká István z ordinace Červeného kříže.

Isztván Zoltán CSIGE, vedoucí nouzové pomoci, Maďarský červený kříž 
Máme tu hlavně lidi s respiračními problémy. Jsou vyčerpaní, unavení, někdy trochu podvyživení.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Podle analytika Zoltána Fehéra je obrat v přístupu vlády hlavně komunikační. V terénu je vidět méně.

Zoltán FEHÉR, analytik 
Vřelého přijetí se uprchlíkům v Maďarsku dostalo díky nevládním organizacím, církevním charitám a dobrovolníkům.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
V zemi budou v neděli klíčové volby. Na pomoci běžencům tentokrát panuje mezi vládou a opozicí shoda. Na rozdíl od postoje k
Rusku. Ze Záhoně a Budapešti Petr Obrovský, Česká televize.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
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Náš zpravodaj teď ještě jednou živě. Dobrý večer, Petře. Řekni nám, prosím, rovnou, jak se situace na Ukrajině odráží v
předvolební kampani a kdo ji dokáže v Maďarsku nejlépe využít pro sebe?

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Odráží se v ní naprosto zásadně válka na Ukrajině, předvolební kampaň doslova ovládla. Všechna ostatní témata se dostala
do pozadí. 24. února se vládní strana Fidesz ocitla v poměrně složité situaci, protože potřebovala najít nějaký způsob, jak
vysvětlit voličům to, co se na východ od Maďarska děje a zároveň přitom neztratit tvář. Fidesz nemohl popřít předchozích 12 let
otevřeně proruské politiky, protože tím by svoje vlastní voliče zmátl, takže proto se rozhodl přijít s tím výkladem, že
nejdůležitější, aby se Maďarsko nestalo součástí konfliktu, proto odmítá například dodávky zbraní na Ukrajinu a nejdůležitější
jsou taky zájmy Maďarska, zejména zájmy ekonomické, zájmy maďarských podniků a maďarských domácností. Proto Viktor
Orbán nechce rozšířit sankce na ruský plyn, protože podle něj by tak maďarské domácnosti zaplatily cenu války. Optikou
Fideszu hlas pro Fidesz v těchto volbách bude hlas pro mír, zatímco hlas pro opozici by byl hlas pro válku. Očekávalo se, že
začátek toho konfliktu přinese určitou výhodu opozici, že bude moci vytvořit tlak na vládu za její proruskou politiku v poslední
dekádě ale podle posledních průzkumů se zdá, že opozice to zatím nedokázala využít, protože Fidesz má nad blokem šesti
stran nazývaným V jednotě za Maďarsko stále několik procentních bodů náskok.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ona maďarská opozice dokonce mluví o tom, že premiér Orbán integroval do tamního systému prvky putinismu. Vidíš to
stejně? A je před volbami pro Viktora Orbána tenhle úzký vztah nebo obdiv k ruskému vůdci přítěží? Byť si sám řekl, že opozice
to zatím nedokázala vytěžit.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Záleží na tom, koho se zeptám. My jsme včera natáčeli v menším okresním městě za Budapeští, v okresní městě, které je
baštou Fideszu. Tam lidé v podstatě říkali to, co zaznívá od Viktora Orbána na shromážděních. My chceme klid. My chceme mír
a chceme, aby ty dopady, ty ekonomické dopady války na naši životní úroveň byly co nejmenší. Zároveň podporovatelé
opozice, kteří pro ruskou politiku maďarského premiéra kritizovali už před touto válkou, tak pro ně to je jenom další argument.
Ta kampaň tak působí spíš jako přesvědčování přesvědčených a zatím se zdá, že se nepodařilo opozici najít nějakou událost
nebo nějaké téma, kterým by dokázala zviklat rozhodnutí těch podporovatelů vládního tábora. Přispívá k tomu samozřejmě fakt,
že vládní strana má pevně v rukou veřejnoprávní nebo státní média v Maďarsku a velkou část soukromých médií a zejména
lidé v menších městech a na venkově čerpají svoje informace právě z těchto titulů, takže opozice má omezené možnosti v tom,
jak svoje poselství a svoje vzkazy voličům rozšířit.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
O ruské agrese na Ukrajině se mluví o nebývalé jednotě sedmadvacítky, ale na minulém summitu už se Viktor Orbán držel tak
trochu stranou. Zdá se to, anebo je to skutečnost? Je Maďarsko stále tím slabým místem k jednotě Evropské unie?

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Nebylo to překvapením. Viktor Orbán je často solitérem na jednáních Evropské rady. Velmi často to prezentuje doma jako
projev jeho suverenity, jako projev národní hrdosti, jako důkaz toho, že on hledí na maďarské zájmy, zatímco v Bruselu sedí
taková skupina neschopných úředníků, kteří se nedokážou rozhodnout a jednat, když je potřeba. Říkal to třeba před rokem,
když dokázal díky svým vztahům s Moskvou vyjednat velkou dodávku vakcín Sputnik pro Maďarsko a rozběhnout, tak očkování
v Maďarsku, takže jeho přístup na Evropské radě v tomto směru nebyl překvapením a zdá se, že voliči Fideszu tento jeho
přístup akceptují a že minimálně na té domácí scéně tam, kde potřebuje, tam to funguje.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tolik Petr Obrovský, který nás bude o maďarských volbách podrobně informovat. Hezký večer.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Na shledanou.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Horizont je u konce. Na čtyřiadvacítce vám teď nabídneme Události, komentáře. A my tu budeme opět zítra v půl desáté. Na
viděnou.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 242 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


Smetana: Válka s Ruskem by byla krvavá, v jaderném konfliktu by zemřely miliony lidí, hrozba je reálná URL
Automatický překlad
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Materiální a vojenská pomoc, kterou Západ poskytuje Ukrajině, je bezprecedentní, a klíčovou roli hraje také zpravodajská
spolupráce. Rozhodující bude v dodávkách neustat a okupovanou zemi systematicky podporovat, bojovat se totiž může
měsíce, možná roky. Podle bezpečnostního analytika Michala Smetany je to jeden z pravděpodobných scénářů dalšího vývoje.
Přímé vojenské zapojení do něj neschvaluje a připouští, že by mohlo být kontraproduktivní. Pro Vladimira Putina totiž není
přijatelná jiná než vítězná válka. S ohledem na situaci na bojišti už redefinoval úspěch své „speciální operace“, která by se
změnila v politickou prohru, pokud by se konflikt přesunul na území Ruska. Než to radši jaderný útok. Toho se chce NATO
vyvarovat a hrozbu použití jaderných zbraní neeskalovat, protože pak už by existovaly jen špatné možnosti. I tak je pořád
reálná.

Hrozba jaderného útoku je velmi vysoká, upozorňuje v rozhovoru pro Prostor X Michal Smetana. Bezpečnostní analytik v něm
doslova říká: „Pokud by došlo k přímému vojenskému zapojení NATO, tak šance, že by k takovému kroku mohlo dojít, se
zvyšuje. Nevíme jak, nejsem schopen to říct na procenta, protože nemáme způsob, jak to spočítat, ale v logice toho
strategického uvažování se s tím počítat dá.“ Riziko tzv. eskalace pro deeskalaci, jak je označován menší ruský jaderný útoku,
který by zastavil konflikt a přiměl znepřátelené strany zasednout k jednacímu stolu, bylo tím, co obsáhla už americká jaderná
doktrína přijatá předchozím prezidentem Donaldem Trumpem. Problematický přitom není jen fakt, že malé taktické zbraně,
kterými disponuje Rusko, se dají připodobnit k té, která srovnala se zemí Hirošimu, ale také to, že míru ohrožení lze definovat
různě, a v neposlední řadě, že „doktrína sama o sobě není něco, co je vytesáno do kamene a kdy se musíme spolehnout na
to, že Vladimir Putin se jí musí řídit. Nemusí. Pokud prostě řekne, že tahle preventivní akce byla jediným způsobem, jak
zachránit Rusko, dokážeme si to představit.“

Co si naopak většina z nás představit nedokáže, je umírání řádově vyšších počtů civilistů než těch, kteří přichází o život na
Ukrajině. A ještě za strašných podmínek. To by bezesporu vyvolalo bombardování ruského jaderného arzenálu, po kterém
hlasy některých volaly. „To jsou prohlášení na úrovni šílence. Kdokoliv kdy studoval jadernou strategii, tohle nemůže říct
seriózně a já jsem velmi rád, že například ve Washingtonu jsou v tuto chvíli lidi, kteří vědí moc dobře, že to je nesmysl. Ono by
to možná vedlo k porážce Ruska, ale za jakou cenu,“ říká Smetana. Dění v Mariupolu, Izjumu a dalších městech považuje za
humanitární katastrofu strašných rozměrů, která bezesporu vejde do dějin. „Bez jaderných zbraní NATO teorii vítězství má za
hrozných ztrát. V případě jaderných zbraní ji má za předpokladu, že jsme schopni akceptovat ztráty v milionech,
desetimilionech, stamilionech. Když jsme studovali dokumenty ze studené války, tak v 60. letech se snažili američtí stratégové
pracovat s tou možnou teorií vítězství v jaderné válce. Ony ty teorie existují, to není, že by neexistovaly, ale byly na úrovni toho,
že se předkládaly návrhy, že sto milionů mrtvých lidí na Západě je akceptovatelná varianta,“ přibližuje, jak by mohl vypadal
rychlý konec.

V dalších týdnech podle něj zřejmě dojde k dobytí Mariuopolu, a pokud se Rusku bude dařit, tak i ke zvýšené aktivitě v oblasti
Donbasu. Ten si Vladimir Putin vytyčil jako svůj nový cíl, když musel slevit ze svým maximalistických a přehnaně ambiciózních
plánů, které nekorespondovaly s vojenskými prostředky, zvolenou taktikou, ani přípravou pozemní armády, jejíž nižší důstojníci
a vojáci do poslední chvíle nevěděli do čeho jdou, a tomu odpovídá i jejich morálka a motivace.

„Nemyslím si, že se Rusku podaří něco smysluplného v logice ofenzivy, ať už kolem Kyjeva nebo kolem Mykolajiva, naopak si
myslím, že se tam bude poměrně dobře dařit ukrajinským protiofenzivám, spíše asi těm dílčím,“ předpokládá a dodává, že k
jistému posunu by snad mohlo dojít i na diplomatické úrovni.

Proč musí ruská armáda dobýt Mariupol, jak silná je ve skutečnosti, čím může Ukrajince usvědčit z výroby chemických a
biologických zbraní, kam až je národ pod vedením prezidenta Zelenského ochoten zajít nebo kdy operace dosáhne
kulminačního bodu, odpovídal v Prostoru X Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a taky koordinátor výzkumná centra Peace Research Center Prague.

Ukrajina a Rusko jednají v Istanbulu, Erdogan je vybídl k příměří URL
Automatický překlad
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Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval ruské a ukrajinské vyjednávače k dojednání příměří a řekl, že Ankara je
připravena uspořádat schůzku prezidentů obou zemí Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Učinil tak před záhajením
jednání obou delegací v Istanbulu. Obě strany však předem vyjádřily skepsi ohledně vyhlídek na průlom. Válka na Ukrajině
není podle Kremlu důvodem pro použití jaderných zbraní. Ukrajinský prezident Zelenskyj promluví k dánským poslancům a o
situaci na Ukrajině bude jednat Rada OSN pro lidská práva (UNHRC).

Erdogan promluvil k oběma delegacím poté, co dorazily do istanbulského paláce Dolmabahçe na evropském břehu Bosporu.
Zde se konají první rozhovory obou stran tváří tvář od 7. března; poté obě delegace spolu jednaly prostřednictvím
videokonferencí. Vyjednávací týmy vedou podle BBC poradci prezidentů obou zemí.

Ukrajina usiluje o uzavření příměří, aniž by se vzdala území či suverenity, připomněla BBC. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro
Kuleba podle ní uvedl, že minimálním programem, s kterým jde jeho země do jednání v Turecku, jsou humanitární otázky,
maximálním pak je dosažení příměří.

Kuleba tvrdí, že rozhovory uvízly na otázkách, k jejichž řešení nemají vyjednávači mandát, a proto je nutná schůzka hlav států,
aby vyřešily hlavní problémy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ovšem uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná,
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až bude jasné řešení klíčových otázek.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko pochybuje, že jednání přinesou nějaký průlom, stejně jako
nejmenovaný představitel americké diplomacie, podle kterého se šéf Kremlu Vladimir Putin nejeví být připraven ke
kompromisům, aby válku ukončil.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov dal najevo, že se na závěr istanbulských jednání nedá očekávat oznámení o schůzce
prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Na pořadu rozhovorů nemá podle něj být ani případná
výměna zajatců.

Analytik: Posun může nastat v dílčích otázkách

Michal Smetana z Centra pro výzkum míru Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že i přes nevelká očekávání se
mohou rozhovory posunout v některých dílčích tématech. „Pořád je zde otázka jednání o jednotlivých humanitárních
koridorech, což může pomoct evakuovat jedince a civilisty z nejvíc zkoušených měst. A samozřejmě se může dál pracovat na
sbližování vzájemných pozic, například otázka neutrality (Ukrajiny) je něco, k čemu je potřeba hodně diskuze,“ uvedl analytik.

Hovorů se podle zdrojů agentury Reuters účastní i ruský miliardář Roman Abramovič, o jehož zapojení do jednání o příměří v
posledních dnech hovořila západní média.

Ještě před dvoustranným jednáním se konalo krátké třístranné setkání s Erdoganem. Ruská strana podle státní agentury
TASS nevylučovala, že turecký prezident by při této příležitosti mohl nastolit téma vyhrocení situace v Náhorním Karabachu, o
který vedou spor –? a předloni svedly několikatýdenní válku –? Arménie a Ázerbájdžán. „Času bude ale málo,“ dodal zdroj
obeznámený se situací.

Peskov: Válka na Ukrajině není důvodem pro použití jaderných zbraní

Mluvčí Kremlu Peskov tvrdí, že jaderné zbraně použije Rusko jen v případě ohrožení vlastní existence. „Jakýkoli výsledek
operace (na Ukrajině) samozřejmě není důvodem pro použití jaderné zbraně,“ řekl americké veřejnoprávní stanici PBS. „Máme
bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a
skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země.“

Peskov minulý týden opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva
vnímá jako „existenční ohrožení“. Na otázku, za jakých podmínek by Putin nasadil jaderné síly, Peskov stejně jako nyní
odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do
„zvláštního režimu“ bojové pohotovosti, což odůvodnil „agresivními vyjádřeními“ představitelů členských zemí NATO a
„nelegitimními“ sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi. Americký prezident Joe Biden minulý týden varoval, že
USA by zareagovaly, pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně.

Peskov se vyjádřil také k možnosti zastavení dodávek ruského plynu v případě, že by za něj Evropská unie odmítla platit v
rublech. „Žádná platba - žádný plyn,“ řekl americké televizi. Moskva podle něj vyčká na konečnou odpověď sedmadvacítky a
poté určí další kroky. „V žádném případě se ale nehodláme chovat jako charita a poskytovat západní Evropě plyn zdarma.“

Šéf Kremlu Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných „nikoliv přátelských
zemí“. Státy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, na něž by se opatření mělo vztahovat, v pondělí ruský požadavek odmítly
s tím, že by šlo o jednostranné porušení smluv.

Zelenskyj promluví k dánským poslancům

Ukrajinský prezidenr Zelenskyj hodlá pokračovat v projevech k poslancům západních zemí: po poledni prostřednictvím
telemostu promluví k dánskému parlamentu. V minulých dnech a týdnech vystoupil na dálku s projevem v Evropském
parlamentu, v americkém Kongresu či k německým, kanadským, britským a izraelským poslancům. V emotivních proslovech
vyzýval k další podpoře pro svou zemi a k přísnějším protiruským sankcím.

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) bude o situaci na Ukrajině jednat v Ženevě. Začátkem měsíce rada schválila rezoluci
odsuzující možné porušování lidských práv ze strany ruských sil při invazi na Ukrajinu a oznámila ustavení komise, která bude
tyto případy vyšetřovat.
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Lenka Kabrhelová a její tým chystají v Seznamu nový podcast 5:59 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: blog.seznam.cz , Autor: Hana Holubová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:01 , RU / den: 0 ,
AVE: 0,00 Kč , Země: Česko
Tým Lenky Kabrhelové, který vybudoval jeden z nejúspěšnějších tuzemských podcastů Vinohradská 12, uvede svůj nový audio
pořad 5:59. Podcast bude vycházet každý všední den hlavičkou české internetové jedničky Seznam.cz a její zpravodajské
redakce Seznam Zprávy. První díl vyjde 11. dubna v 5:59 na www.seznamzpravy.cz či na platformě Podcasty.cz a Spotify.

„Ve zpravodajském podcastu 5:59 navážeme na formát, který jsme vyvíjeli uplynulé tři roky. Každý všední den nabídneme
ucelený pohled na jedno zpravodajské téma, které hýbe světem kolem nás. V současnosti je víc než kdy jindy zjevné, že k
orientaci v často překotném dění potřebujeme souvislosti a kontext. Podcast 5:59 nabídne už za minutu šest ty nejdůležitější
informace pro start do nového dne. Dál budeme pracovat s originálním sound designem a experimentovat s možnostmi
vyprávění,“ říká Lenka Kabrhelová, která byla v minulosti rozhlasovou zahraniční zpravodajkou v Rusku a USA a za podcast
Vinohradská 12 dostala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského. 
„Podcast 5:59 je pro každého, kdo má rád kritickou novinařinu, chce znát souvislosti a zprávy zkoumá z různých úhlů, nerad
ztrácí čas a chce to nejdůležitější poslouchat v souvislostech. Bez omáčky, do hloubky,“ říká Radek Kedroň, zástupce
šéfredaktorka Seznam.cz pro investigativu a publicistiku. 

Tým podcastu 5:59 na Seznam.cz 
V novém podcastu 5:59 budou stejně jako ve Vinohradské 12 pracovat na pozici editorů Pavel Vondra, Matěj Válek a Barbora
Sochorová. Jejich úkolem je zajistit přípravu pro moderátorku a odpovídají za obsahovou kvalitu celého dílu. Barbora
Sochorová kromě editorské práce zastává i pozici producentky. Nedílnou součástí týmu je Dominika Kubištová, která zajišťuje
komunikaci na sociálních sítích, a zároveň je i koeditorkou podcastu. Hudební výbavy 5:59 se ujal hlavní sound designér Martin
Hůla, který skládá veškerou hudbu, a zároveň se podílí na míchání jednotlivých dílů společně se sound designérem Davidem
Kaiserem. Ten zpracovává natočené audio, osazuje ho hudbou a vkládá klipy. 

Podcasty redakce Seznam Zpráv 
S podcastovou tvorbu začala redakce v prosinci 2019. Ke konci roku 2021 pořady sbíraly průměrně 260 tisíc digitálních
poslechů týdně. Tým pod vedením Hany Němečkové připravuje podcasty o politice, byznysu, zahraničních událostech nebo
fotbalovém zákulisí. Audio pořady jsou dostupné k přehrání jak na samotném webu SZ.cz, tak na platformě Podcasty.cz a ve
všech dalších podcastových aplikacích. Mezi nejpopulárnější patří Vlevo dole politických komentátorů Lucie Stuchlíkové a
Václava Dolejšího, investiční rádce Ve vatě nebo hard talk rozhovory, které v podcastu Ptám se já vedou Marie Bastlová a
Veronika Sedláčková. 
Dosud nejposlouchanějším podcastem Seznam Zpráv je série České podsvětí, kde investigativní novinář Josef Klíma vzpomíná
na politické i kriminální kauzy od 90. let do současnosti. Nasbírala už přes 2,5 milionu digitálních poslechů. 

Lenka Kabrhelová 
Novinářka, moderátorka, autorka oceňovaného podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. V ČRo působila také jako
reportérka a zahraniční zpravodajka v Rusku (2008-2013) a USA (2013-2017). V roli korespondentky informovala o
přelomových událostech posledního desetiletí, od války v Gruzii až po americké prezidentské volby, které do Bílého domu
dovedly Donalda Trumpa. 
Je držitelkou Ceny Karla Havlíčka Borovského za rok 2020. V roce 2017 získala v USA prestižní novinářské ocenění „Nieman
Fellowship“ na Harvardově univerzitě, kde se během ročního pobytu zabývala polarizací médií a vztahy střední Evropy k Rusku
a Spojeným státům. V roce 2009 získala cenu Českého literárního fondu pro novináře do 33 let. 
Zásadní novinářské zkušenosti nasbírala letech 2002-2006, kdy působila v české redakci BBC World Service v Praze a
částečně v Londýně. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na FSV  UK  v  Praze . 

Všichni Putinovi muži
TV , Datum: 28.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:12 , Sledovanost pořadu: 269 378 , Pořad:
21:25 Reportéři ČT , AVE: 9 451 134,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,99
Marek WOLLNER, moderátor 
Ještě zhruba před rokem nebrala vláda Andreje Babiše vážně varování tajných služeb a chtěla přizvat ruský Rosatom do
tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podobnou slepotou trpělo více zemí. Třeba i sousední Německo se k Rusku
chtělo připoutat pupeční šňůrou s názvem Nord Stream 2. 5 minut po dvanácté přišel budíček. Jak postupuje zmrazování
majetku ruských oligarchů ve světě? A jak je to u nás? A proč zatím nemáme žádné viditelné výsledky? Více v reportáži.

Michal FIALA, redaktor 
Noc ze čtvrtka na pátek. Na letišti v Brně-Tuřanech přistává ruské letadlo Iljušin 76, o kterém nikdo neměl vědět. Přiletělo z
moskevského letiště Domodědovo. Za dobu války na Ukrajině to bylo už druhé přistání v Brně. Ruské letouny přitom kvůli
agresi Kremlu do Evropy nesmějí. Tahle letadla ale mají výjimku. Vozí ruské palivo do jaderných elektráren Dukovany a
Temelín.

Michal ŠNOBR, minoritní akcionář ČEZ 
Rusové tuto část Evropy, tento region drží pod krkem, protože jsme závislí na jejich jaderném palivu.

Michal FIALA, redaktor 
Noční přistání drahé a citlivé zásilky z nebezpečné země jsme natočili na základě neoficiálních informací. Více vám povíme
později.

Ondřej GOLIS, redaktor 
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Kvůli válce Ruska na Ukrajině Západ řeší, jak agresora ekonomicky ochromit. Proto se zaměřil na ruské oligarchy, blízké lidi
diktátora Putina, který rozpoutal nejhorší konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Léta si nerušeně užívali výhod
západního životního stylu za miliardy získané díky těsným kontaktům s Kremlem. Především v západní Evropě nakupovali
luxusní nemovitosti, obří jachty, ale také nerušeně podnikali. A nikdo neřešil, odkud jejich peníze pochází.

Libor DVOŘÁK, rusista, analytik Českého rozhlasu 
Ty majetky jsou pohádkové, vyčíslitelné v desítkách, někdy i stovkách miliard dolarů.

Pavla HOLCOVÁ, novinářka, Investigace.cz 
Jedno procento nejbohatších Rusů vlastní zhruba polovinu veškerého majetku domácností. Tzn. to, když někdo má byt, auto,
peníze na účtu, všechny tyhle majetky se sečtou a zhruba polovinu toho vlastní pouhé jedno procento nejbohatších Rusů.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Podle protikorupčních organizací jsou úplatky v Rusku bytostnou součástí národního a společenského života. Obrovské
majetky oligarchů vznikly při netransparentním rozprodeji státního vlastnictví po konci Sovětského svazu.

Libor DVOŘÁK, rusista, analytik Českého rozhlasu 
Byly to opravdu časy velice tvrdé, vítězili lidé velmi tvrdí, kteří se dokázali zmocnit značné části ruského národního bohatství.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Jde o lidi, kteří řídí důležitá strategická odvětví ruského průmyslu. Od těžby nerostného bohatství až po telekomunikace.
Jmenujme třeba Ališera Usmanova, který podniká v médiích a telekomunikacích, klíčové příjmy má však z těžby železné rudy a
výroby oceli. Dalším příkladem je šéf ruské státní společnosti Rosněfť Igor Sečin.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
Tam neexistuje žádný Bill Gates nebo Elon Musk, který by z nuly se vypracoval, všechno jsou to lidé, kteří zbohatli na základě
toho, že měli blízko k tomu režimu a ten režim zpětně podporují.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Na tuto korupci upozorňoval opoziční politik Alexej Navalnyj. Miliony zhlédnutí na jeho youtubovém kanálu má video, v němž
odhalil daču ruského premiéra Dmitrije Medveděva.

Alexej NAVALNYJ, ruský opoziční politik 
Ukážeme vám Medveděvův skutečný majetek a na vlastní oči uvidíte, že jde o jednoho z nejbohatších a nejzkorumpovanějších
mužů v zemi.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Navalného tým natočil také palác na pobřeží Černého moře. Odhadem v přepočtu za 29 miliard korun. Podle Navalného ho
skrytě vlastní šéf Kremlu.

Alexej NAVALNYJ, ruský opoziční politik 
Nemůže být pochyb o tom, že jde o palác Putina. Je to symbol dvaceti let vlády Putina. To, jak sídlo vypadá, jak ho skrývají, kdo
to platí, a dokonce i to, že ho staví už 15 let a pořád ho nemůžou dokončit.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Přitom podle výkazu zveřejněného Kremlem Putin vydělává v přepočtu 3 000 000 Kč ročně. Oficiální obraz ale zpochybnil
například případ violoncellisty Sergeje Roldugina, blízkého přítele ruského prezidenta. Podle uniklých dokumentů v kauze
Panama Papers z Ruska vyvedl 2 miliardy dolarů. Média poukazovala na to, že Roldugin si takové peníze nemohl vydělat. A
spekulovala, že ve skutečnosti šlo o peníze ruského prezidenta Putina. Kreml se dlouho tvářil, že Alexej Navalnyj je pouze
nepohodlný bloger. V roce 2020 ale přežil otravu novičokem, za níž podle novinářů stáli agenti FSB. Putinův kritik si také
vyslechl dvouapůlletý trest vězení za údajné porušení soudní podmínky. Minulý týden pak další devítiletý trest za údajnou
zpronevěru. Evropský soud pro lidská práva označil jeho proces za nespravedlivý. I přesto všechno Západ miliardy ruských
oligarchů dlouho vítal.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
Udělali poměrně velké nákupy v Londýně. Londýn je tím pověstný, že tam tomu se říká dokonce Londongrad.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Symbolem ruského vlivu se tam stal Roman Abramovič. I když podle znalců v posledních letech vztahy mezi ním a Vladimirem
Putinem nejsou tak těsné jako kdysi, Abramovič teď kvůli válce na Ukrajině přišel o jeden z nejznámějších anglických klubů,
který koupil v roce 2003.

Ivan KYTKA, publicista 
Velkou pozornost vyvolalo vlastně odebrání majetku fotbalového klubu Chelsea Romanu Abramovičovi a ta jeho hodnota pro
zajímavost se pohybuje někde mezi dvěma a třemi miliardami liber.

Ondřej GOLIS, redaktor 
U fotbalu to ale nekončí. Tohle je londýnské sídlo, které Roman Abramovič koupil v přepočtu za 4,5 miliardy korun. Patří mu
také dvě jachty a Boeing 737 Dreamliner považovaný za nejdražší soukromý letoun světa. S nemovitostmi už nemůže
disponovat.

Ivan KYTKA, publicista 
Ruští oligarchové se docela určitě stali součástí nejen společnosti, ale dokonce establishmentu, stojí za to připomenout, že
konzervativní vláda přijala od nich sponzoring do své stranické pokladny v hodnotě 2 000 000 liber.
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Ondřej GOLIS, redaktor 
Poprvé se Britové pozastavili nad vlivem ruských oligarchů ve své zemi v roce 2006. Impulsem se stala otrava ruského
bývalého agenta Alexandra Litviněnka. Ta se odehrála přímo v Londýně. Britský soud za pachatele vraždy označil dva bývalé
agenty KGB a uvedl, že akci nejspíše odsouhlasil přímo Vladimir Putin.

Ivan KYTKA, publicista 
Ohlasem bylo vyhoštění pár diplomatů a vyjádření hlubokého znepokojení, ale žádné konkrétní kroky tak jako teď po invazi na
Ukrajinu nepřišly. A mnozí teď si zpětně sypou popel na hlavu a říkají, že to byla velká, velká chyba.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Litviněnkova manželka Marina někdejší britské premiérce Therese Mayové vyčetla, že jako ministryně za konzervativní stranu
nepovolila veřejné slyšení týkající se vraždy jejího manžela. Kvůli tomu, aby nepoškodila rusko-britské vztahy. Veřejné slyšení
musel nařídit až soud. Litviněnková se pro náš pořad exkluzivně vyjádřila. Upozornila, že britské konzervativce sponzorují
Rusové napojení na režim v Moskvě.

Marina LITVINĚNKOVÁ, manželka Alexandra Litviněnka 
Velké množství sponzorů Konzervativní strany mělo ruská jména. A pokud se na to budeme dívat podle zákona, všechno bylo v
pořádku. Tito lidé měli britské pasy a to není v rozporu se zákonem. Ale přece víte, že u nás je problém uvěřit tomu, že by
Rusové, kteří tu mají peníze, nespolupracovali s režimem v Rusku.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Britové stejně jako celý Západ procitli až nyní, po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Předložíme celkové zmrazení majetku u více než stovky nových subjektů a jednotlivců. Navíc k těm, které už jsme oznámili.
Zahrne to všechny největší podniky, které podporují Putinovu válečnou mašinerii.

Joe BIDEN, americký prezident 
Rusko zaplatí velkou cenu za Putinovu agresi na Ukrajině. A to jak ekonomicky, tak strategicky. O to se postaráme.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Západní země prozatím přišly se čtyřmi vlnami sankcí. V Británii míří na majetek za v přepočtu 450 miliard korun. Francie
oznámila zmrazení majetku v přepočtu za 21 miliard korun, Itálie za 20 miliard korun a například Nizozemsko za necelých 10
miliard korun.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
Nejde přímo o zabavování majetku, ale o zmrazování majetku, čili oni ho dočasně nemohou používat. Tam krásný příklad byl
právě třeba jednoho ruského propagandisty Vladimira Solovjova, který si koupil obrovskou haciendu na jezeře Como a v tuto
chvíli ji nemůže používat.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Vladimir Solovjev je hlavním kremelským propagandistou. Na ruském prvním kanálu pravidelně útočí na Západ.

Vladimir SOLOVJEV, moderátor ruské televize 
Zvítězíme. Když cuknete, zničíme vás.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Rád si ale evropské pohostinnosti užíval. Jeho majetek mu italské úřady kvůli válce na Ukrajině obstavily.

Vladimir SOLOVJEV, moderátor ruské televize 
Já jsem to koupil čestně, nic jsem nezakrýval. Vždyť jste nám v Evropě říkali, že soukromý majetek je nedotknutelný.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Italové se také intenzivně zajímají o superjachtu Šeherezáda kotvící v přístavu Carrara. Jméno jejího majitele oficiálně není
známo. Podle investigativního týmu Alexeje Navalného však šestipodlažní 140 m dlouhé plavidlo využívá přímo ruský prezident
Vladimir Putin. Kromě krytého bazénu jsou na jachtě k dispozici lázně, dva heliporty, sauna, obří jídelna nebo kinosál. Cena: 16
miliard korun. V italském Terstu policisté zajistili jachtu podnikatele v chemickém průmyslu Andreje Mělničenka v hodnotě 13
miliard korun. Má 8 podlaží, mezi nimiž jezdí výtah, bazén nebo podvodní observatoř. Podobné záběry z Česka jsme zatím
neviděli. Naše úřady nyní chystají vlastní sankční seznam. Premiér Petr Fiala odmítá, že by byly pomalé.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Jsme razantní, zmrazili jsme majetky za stovky milionů korun ruským oligarchům.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/ 
My jsme se rozhodli připravit něco jako národní sankce. Příští nebo přespříští vládu představíme konkrétní opatření, které se
budou týkat od zmrazení majetku až po možné vyvlastnění.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Jsme v krušnohorských lesích poblíž Šindelové. Právě tady stojí novobarokní lovecký zámek Favorit. Místní ho dobře znají.

místní obyvatel 
To bylo jako svazácký. Byly tady pionýrský tábory, to vím jako, no a pak jako já pionýr nebyl, že jo, to je jasný, takže jsem to
tady vůbec jako neregistroval. Až potom po tý revoluci že prej to mají Rusáci.

Ondřej GOLIS, redaktor 
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Z oficiálních dokumentů zjistíme, že skutečnými vlastníky jsou Mavlit Bazhaev a jeho synovec Mansur. Jde o členy rodiny
čečenských miliardářů vydělávajících na ropě a drahých kovech. Jejich majetek je odhadován v přepočtu na 45 miliard korun.
Dobrý den. Vy jste paní správcová tady?

správcová zámku 
Ano, ale správec není doma.

Ondřej GOLIS, redaktor 
My jsme tady jenom přijeli podívat se tady na ten zámek. My jsme z Český televize.

správcová zámku 
Já vím, ale tady je stavba zastavena, nikdo tu není. Ono je to kvůli tomu, že to patří Rusákům.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Bazhaevové patří mezi oligarchy z blízkého okruhu Vladimira Putina. Další člen rodiny Musa Bazhaev loni od ruského
prezidenta dostal státní vyznamenání. České ministerstvo kultury jejich firmě na opravu zámku přislíbilo dotace v hodnotě skoro
3 000 000 Kč.

správcová zámku 
Neřeknu ani slovo.

místní obyvatelka 
Musíte odtud pryč. Tady je to soukromý.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Dobře.

místní obyvatel 
Kdyby to neměli oni, tak už je to zbouraný, rozkradený kompletně. To je tutovka.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Zámek Favorit však zdaleka není největší investicí čečenských miliardářů v Česku. Klíčovým projektem rodiny Bazhaevů v
Česku je výstavba kancelářského komplexu Report park na tomto pozemku v těsné blízkosti Letiště Václava Havla v Praze. Jak
navíc informoval server Seznam Zprávy, projekt měl zahrnovat i vlastní odbavovací terminál.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
V tuhle chvíli se to ukazuje jako nebezpečné. Ono zase čečenský miliardář, to je prostě automaticky nějaký vztah k Ramzanu
Kadyrovovi, potažmo k Vladimiru Putinovi.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Nebojíte se, že ten projekt právě vzhledem k tomu, že je o nich známo, že mají blízko k panu prezidentu Putinovi, by se mohli
ocitnout třeba na tom českém sankčním seznamu a že by to mohlo ohrozit ten váš projekt?

David KUČERA, zástupce ředitele projektu 
Tyhlety věci vám říct nedokážu.

Ondřej GOLIS, redaktor 
Společnosti Bazhaevů se zatím na žádném sankčním seznamu neocitly. Ten český teprve vzniká. Dohledat ruské investice ale
nebude snadné.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
Oni nemají zpravidla ten majetek psaný na sebe přímo, ale mají to přes různé offshorové společnosti, které samozřejmě jsou
registrované různě na Kypru nebo Britských Panenských ostrovech.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
Prověřuje se, jestli je to také případ oligarchů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova.

Pavla HOLCOVÁ, novinářka, Investigace.cz 
Alexandr Abramov je člověk, který zbohatl na tom, že podnikal spolu s Romanem Abramovičem, jedním z nejbohatších Rusů a
jedním z lidí, který je Vladimiru Putinovi úplně nejbližší.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
Právě jsme v Nebřenicích u Prahy. Tady vzniká luxusní developerský projekt. V podstatě taková nová vesnice, jejíž součástí je
třeba i rozsáhlé golfové hřiště. A kdo je investorem? Prověřuje se, jestli za projektem nestojí ruští oligarchové. My jsme z České
televize, my se zajímáme tady o ten projekt. Jestli byste nám nemohl říct, co se tady všechno staví.

Gregory SOKOLOV, projektový manažer subdodavatele 
Jako pro investora stavíme kanceláře, stavíme sales centrum, kde vlastně budou prodávat byty s golfovýma prostě jakoby
vstupama, tady se staví rekreační objekt pro golfisty, který bude sloužit něco jako restaurace, bar, kavárna vlastně, která bude
uprostřed golfovýho pole.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
A to, co tam vlastně dneska vidíme, tak to je jenom teprve nějaká první část nebo něco? Nebo jak ještě velký to má být?

Gregory SOKOLOV, projektový manažer subdodavatele 
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Bude tam určitě ještě několik etap.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
No a ten ruský kapitál za tím stojí? Ti oligarchové, o kterých se mluví? Víte o tom něco?

Gregory SOKOLOV, projektový manažer subdodavatele 
To nevím. To myslím si, že neví ani jako... To neví nikdo, si myslím.

Pavla HOLCOVÁ, novinářka, Investigace.cz 
My máme dokumenty, které potvrzují, že těmi investory jsou pan Abramov a pan Frolov, a tyhle dokumenty jsme získali v rámci
projektu Pandora Papers, jinak by asi nebylo úplně dohledatelné celé offshorové schéma, kdy na konci dvou trustů stojí právě
tito dva investoři.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
Že oligarchové Abramov a Frolov patří mezi investory, potvrzoval v médiích v roce 2016 i zástupce developera, jak upozornil
web Neovlivní. Dnes firma odmítá, že by konečnými vlastníky byli Abramov s Frolovem.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Další oligarcha, který je podle serveru Investigace.cz u nás aktivní, je jeden z Putinových blízkých Jevgenij Prigožin. Měl by být
vlastníkem společnosti Limburg Industries.

Marek CHORÝ, analytik Transparency International ČR 
Je přezdívaný Putinův šéfkuchař, je to oligarcha, jeden z nejbližších oligarchů Vladimira Putina, který vlastně má celou síť
restaurací v Rusku.

Pavla HOLCOVÁ, novinářka, Investigace.cz 
Jevgenij Prigožin je člověk, kterého Vladimir Putin má na černou práci. Se o něm mluví jako o člověku, který je zodpovědný za
tzv. skupinu vagnerovců. Tzn. soukromou armádu Vladimira Putina.

Marek CHORÝ, analytik Transparency International ČR 
Což je, řekněme, paramilitantní skupina, kterou Ruská federace používá pro takovou tu špinavou práci, na kterou nechce
nasadit normální, standardní ruské vojenské jednotky.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
V současném konfliktu na Ukrajině hrají vagnerovci významnou roli. 400 žoldáků z jejich skupiny má za úkol zabít významné
ukrajinské funkcionáře v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
Jsou to lidi, pro který nějaký lidský život nebo podobné hodnoty nemají příliš váhu. Oni prostě jsou zvyklí bojovat, zvyklí vraždit.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Vagnerovci placení Jevgenijem Prigožinem se dostali do povědomí v roce 2014, kdy podporovali proruské separatisty v
konfliktu na východě Ukrajiny. Od té doby se angažovali v různých afrických konfliktech. Existuje také podezření, že mají na
svědomí vraždu tří ruských novinářů ve Středoafrické republice. Ti chtěli o praktikách skupiny natáčet dokument. A tady je
další souvislost s Jevgenijem Prigožinem. Jeho letadlo přistálo v zemi 10 dní před vraždou.

Pavla HOLCOVÁ, novinářka, Investigace.cz 
Jevgenij Prigožin má v České republice dvě firmy, které vlastní zase přes trochu komplexnější schéma a které vede z Ruska na
Kypr, do České republiky, a vlastně to, co ty firmy měly dělat, bylo provozovat soukromé tryskáče.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Tady by měla být kancelář firmy, ale na zvoncích ani tady nic nevidím. Dobrý den, tady Jana Neumannová z pořadu Reportéři
ČT.

Alexander ADAMOV, zástupce firmy All4business.cz 
Bohužel já teď momentálně nemám čas.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
A můžu se zeptat, já bych se pak chtěla...

redaktor; citace: Alexander ADAMOV, zástupce firmy All4business.cz 
Pana Prigožina já osobně neznám. Nikdy jsem se s ním nesetkal.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Z veřejných zdrojů se o činnosti firmy Jevgenije Prigožina nedají dohledat žádné informace. Co naopak dohledat lze, jsou
majetky Ruské federace u nás. Starosta Prahy 6 už například začal mluvit o možném využití ruské školy.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/ 
Já jsem se obrátil dopisem na ruského velvyslance, vyzval jsem ho, aby tu školu zpřístupnil právě ukrajinským dětem.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Škola je už od rozpoutání vrbětické kauzy prázdná. Přestala fungovat po vyhoštění ruských diplomatů. Ruská federace vlastní
v pražské Bubenči dalších zhruba 30 budov. Tady jsme u sídla ambasády Ruské federace v Bubenči, což je jedna z
nejluxusnějších čtvrtí, která v Praze vůbec je. Ambasáda má kolem sebe velký areál, /nesrozumitelné/.
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anketa 
Je to nedostupný, nepřístupný normálně běžně, tam se člověk nedostane.

/nesrozumitelné/.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
No jo, to je pravda.

anketa 
Kdyby to napsal aspoň dobře.

Tady tomu Sibiřskýmu náměstí, co je tady nedaleko od nás, tak tomu se říká Malá Moskva. Už od 70. let, když se to
vybudovalo.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Kvůli válce na Ukrajině se budou také přejmenovávat ulice. /nesrozumitelné/ ponese název Ukrajinských hrdinů.

anketa 
Máte mě? Tak si to užijte.

Ondřej GOLIS, redaktor 
A co jste to udělal?

anketa 
To je moje nová popelnice. Když můžou oni Ukrajinu ničit...

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Ruská federace vlastní i tenhleten areál budov, budovy ale stojí na pozemcích, které patří České republice. Po roce 1968 je u
ruské ambasády postavena řada budov. Ty od té doby využívá Ruská federace. Pozemky vlastní Česká republika. Spravuje je
Diplomatický servis a nájem podle něj Rusko neplatí.

redaktor; citace: Jaroslava KUČEROVÁ, Diplomatický servis 
Pozemky jsou užívány Ruskou federací bezplatně. Stejně tak jako ruské pozemky v Moskvě jsou užívány Českou republikou
bezplatně.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
O nevybíravých praktikách při pronájmu těchto budov jsme vysílali v minulosti /nesrozumitelné/, který se chlubí úzkými vazbami
na prezidenta Putina, zde nevybíravými metodami šikanoval nájemníky. V současné době je řada těchto budov prázdná. Zatím
čeští politici mluví o možném využití zmiňované školy. Zástupci Prahy 7 ale přišli s dalším návrhem. Chtěli by ubytovat uprchlíky
/nesrozumitelné/. Jde o symbolické vyjádření. Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij však návrhy odmítá. České úřady se teď
zaměřují také na /nesrozumitelné/ spojené s oligarchy kvůli tomu, že /nesrozumitelné/ zakázky.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
Firma Strabag, v níž má podíl ruský oligarcha Oleg Děripaska, získává v Česku řadu veřejných zakázek v oblasti dopravy.
Aktuálně se podílí na výstavbě metra D.

Libor DVOŘÁK, rusista, analytik Českého rozhlasu 
Oleg Děripaska jeden z největších a také bych řekl nejnápadnější oligarchů a je to tedy každopádně /nesrozumitelné/.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
V Česku se Děripaska zapsal do povědomí svým sporem s tehdejším nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem. V Rusku se
soudili o účast na řízení pojišťovny Ingosstrach. Kellnerova firma si tu připsala vítězství nad jedním z nejmocnějších ruských
oligarchů, a to i přesto, že /nesrozumitelné/. Připomeňme, že PPF je sponzorem Institutu Václava Klause a že bývalý prezident u
nás opakovaně a dlouhodobě /nesrozumitelné/. Dům Olega Děripasky v Londýně nedávno obsadili protestující squatteři.
Požadovali, aby se v něm mohli ubytovat ukrajinští uprchlíci. Děripaska se po invazi na Ukrajinu dostal na sankční seznam v
Británii. Oligarcha vlastní ve Strabagu menšinový podíl.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/ 
V případě těch minoritních podílů si myslím, že by mělo být cílem primárně zmrazit ten podíl, zabránit výplatě těch dividend, a to
je záležitost, která by měla zabránit tomu, aby se k ruským oligarchům dostaly ty peníze z těch českých veřejných zakázek.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka 
Firma Strabag už prohlásila, že pozastaví vyplácení dividend. /nesrozumitelné/ invazi na Ukrajinu vyjádřil na sociální síti.

redaktor; citace: Oleg DĚRIPASKA, ruský miliardář 
Mír je velmi důležitý. Vyjednávání musí začít co nejdříve.

Michal FIALA, redaktor 
Jsme zpět na letišti v Brně, kde z letounu vykládají ruské jaderné /nesrozumitelné/.

Jaroslav MÍL, bývalý předseda představenstva ČEZ, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
/nesrozumitelné/ pan Sacharov již v 70. letech říkal, že ten, kdo drží prst na dodávkách surovin do vaší země, rozhoduje o tom,
jak v podstatě vy budete žít.

Michal ŠNOBR, minoritní akcionář ČEZ 
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Rusové tuto část Evropy, tento region drží pod krkem, protože jsme závislí na jejich energetických surovinách a jsme závislí v
tomto okamžiku i na jejich jaderném palivu. My si prostě nemůžeme dovolit odmítnout ruský plyn, současně odmítnout ruské
jaderné palivo a odmítnout ruskou ropu. To je prostě neřešitelná situace.

Ladislav KŘÍŽ, mluvčí, Skupina ČEZ 
V tuto chvíli obě jaderné elektrárny mají svého dodavatele z Ruska.

Michal FIALA, redaktor 
Ruská letadla s radioaktivním uranem /nesrozumitelné/ od Ministerstva dopravy.

Martin KUPKA, ministr dopravy /ODS/ 
Jsou situace, kde musíte prostě volit menší zlo.

Jaroslav MÍL, bývalý předseda představenstva ČEZ, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
To riziko, že v podstatě by došlo k zastavení dodávek, je velké.

Tomáš EHLER, náměstek sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
/nesrozumitelné/, která tvoří základ jaderného paliva. Tenhle malý špalíček, ta jedna peleta, má obsah energie zhruba jako 1
tuna uhlí.

Jaroslav MÍL, bývalý předseda představenstva ČEZ, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
V momentě, kdy nejste schopen to palivo dovézt, tak vy byste byl v situaci, kdy tu jadernou elektrárnu odstavíte.

Michal FIALA, redaktor 
Palivo českým jaderným elektrárnám v Temelíně a Dukovanech dodává firma Tvel. To je divize jaderného paliva společnosti
Rosatom. A právě Rosatom se ještě loni ucházel o plánovanou stavbu pátého bloku české elektrárny Dukovany. Zdejší tajné
služby před Rusy varovaly, ale čeští politici, kteří tehdy byli u moci, jim naopak umetali cestu.

Karel HAVLÍČEK, ministr dopravy /nestr. za ANO/ 
Rusko je největším dodavatelem jaderných bloků na světě. Nehodláme a nemůžeme jednat s největším světovým dodavatelem,
notabene který u nás má 6 bloků, způsobem, že mu oznámíme mailem nebo faxem, že nebude přizván.

Michal FIALA, redaktor 
Kromě tajných služeb varovala před Rusy v tuzemské jaderné energetice i česká média včetně pořadu Reportéři ČT.

Vitalij GINZBURG, ruský podnikatel žádající o azyl v ČR 
Musíte pochopit, že budete souhlasit s tím, že v Česku bude pracovat dostatečný počet personálu, který je pod kontrolou
ruských speciálních služeb. Z toho si můžete vyvodit závěry. Pokud bude Česko platit za stavbu jaderné elektrárny, pak musí
pochopit, že se jedná o prostředky, a je to 6 až 7 miliard dolarů, jedná se o prostředky, které půjdou výrobci ruských jaderných
zbraní.

Michal FIALA, redaktor 
Největším lobbistou Rusů a původně i Číňanů pro stavbu v Dukovanech byl v Česku dlouhodobě prezident Miloš Zeman.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Jediný problém, který tam vidím, snaha zanášet do toho tendru nějaká ideologická kritéria. Rozumíte mi. To se samozřejmě
týká Rusů a Číňanů. Když ta kritéria splní Rusové lépe než Číňané nebo Číňané lépe než někdo jiný, výborně.

Michal FIALA, redaktor 
Několikaleté lobbování za zájmy Rosatomu přerušila nečekaná zpráva.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/ 
Existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské /nesrozumitelné/ GRU. /nesrozumitelné/ do výbuchů muničních skladů
areálu Vrbětice v roce 2014.

Michal FIALA, redaktor 
Hned poté vláda sice firmu Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan vyřadila, premiér Andrej Babiš ale současně situaci
zlehčoval.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/ 
To nebyl akt státního terorismu. Rusko neútočilo na Českou republiku. Agenti útočili, a můžeme to nazvat teroristickým aktem
těchto agentů, útočili na zboží bulharského obchodníka s municí, se zbraněmi.

Michal FIALA, redaktor 
Prezident Miloš Zeman prohlásil, že /nesrozumitelné/ ve vrbětických muničních skladech. A ani po vyřazení Rusů z dostavby
elektrárny se Česko nedokáže obejít bez jejich jaderného paliva.

Jaroslav MÍL, bývalý předseda představenstva ČEZ, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
Naše jaderné elektrárny jsou zabezpečeny proti vnějšímu útoku, jsou zabezpečeny proti útoku /nesrozumitelné/ sítí větších
nějakých hackerů a jediné slabší místo, by se dalo říct, jsou dodávky jaderného paliva.

Michal FIALA, redaktor 
Palivová divize Rosatomu se teď dokonce v soutěži energetické skupiny ČEZ uchází o to, aby radioaktivní uran českým
elektrárnám dodávala i v dalších letech. Tzn. i Rusové jsou ve hře.
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Ladislav KŘÍŽ, mluvčí, Skupina ČEZ 
Do toho výběrového řízení pro jadernou elektrárnu Temelín se přihlásili 3 uchazeči a to je francouzský Framatome, americký
Westinghouse a Rosatom.

Michal FIALA, redaktor 
Je možné, že to výběrové řízení vyhrají Rusové?

Ladislav KŘÍŽ, mluvčí, Skupina ČEZ 
Nebudu to nijak komentovat.

Michal FIALA, redaktor 
Připomeňme, že palivová divize ruského Rosatomu se jmenuje Tvel.

Michal ŠNOBR, minoritní akcionář ČEZ 
Nedokážu si představit, že by v tomto okamžiku nabídka Tvelu byla přijata.

Michal FIALA, redaktor 
Můžou Rusové v této situaci získat tu zakázku?

Tomáš EHLER, náměstek sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ty bezpečnostní aspekty v tom hodnocení budou hrát významnou roli, budou zohledněny.

Martin KUPKA, ministr dopravy /ODS/ 
Je v národním zájmu, abychom do budoucna byli co nejméně závislí na jakémkoliv kontaktu tohoto typu s Ruskem. Nicméně teď
v té situaci ještě nejsme.

Ladislav KŘÍŽ, mluvčí, Skupina ČEZ 
V tuto chvíli činíme veškeré kroky a řešení tak, abychom tuto závislost zcela eliminovali.

Michal FIALA, redaktor 
Jak rychle se Česko dokáže zbavit závislosti na ruském jaderném palivu?

Jaroslav MÍL, bývalý předseda představenstva ČEZ, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
Není to záležitost, jako že to uděláte za rok, za 2. Trvá to delší dobu, minimální odhad je 3 roky v případě, že k tomu máte
všechny /nesrozumitelné/ data, a to je hodně našlapaný v případě Dukovan. To já si myslím, že spíš 4 roky.

Michal FIALA, redaktor 
Tady na severním okraji Plzně stojí podnik Škoda Jaderné strojírenství. /nesrozumitelné/. Tahle firma ruských majitelů zajišťuje
v Česku servis údržbu jaderných reaktorů.

Jaroslav MÍL, bývalý předseda představenstva ČEZ, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
Druhá věc je, že je dodavatelem kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo.

Michal FIALA, redaktor 
Kontejnery jsou ocelové nádoby, do kterých se vyhořelé palivo ukládá buď dočasně, nebo trvale. Trvalé úložiště se v Česku
teprve připravuje a Jaderná Škoda už pro něj vyvinula kontejner.

Tomáš EHLER, náměstek sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Je to významná firma s víc než tisíci zaměstnanci a /nesrozumitelné/.

Michal FIALA, redaktor 
Škoda Jaderné strojírenství je na americkém sankčním seznamu, na evropském ale zatím ne.

Michaela LAGRONOVÁ, mluvčí Ministerstva financí 
My v tuto chvíli se musíme řídit tím prostě, co na tom seznamu je. Ale nevylučujeme, dokonce je pravděpodobné, že se ty
seznamy rozšíří.

Ladislav KŘÍŽ, mluvčí, Skupina ČEZ 
Škoda Jaderné strojírenství, je to významný náš partner, jsou to čeští odborníci, to know-how je v Plzni a samozřejmě, že
pokavaď jako existuje jakákoliv možnost, jak toto si udržet, tak my samozřejmě o to zájem máme.

Michal FIALA, redaktor 
Jenže firma patří Rusům a ČEZ by ji teď potřeboval bez nich.

Michal ŠNOBR, minoritní akcionář ČEZ 
Tzn. je tu jediná možnost, že dojde ke změně vlastníka.

Michal FIALA, redaktor 
/nesrozumitelné/ Vladimíra Špidly, kdy generálním ředitelem Škody byl Martin Roman, stát podnik zprivatizoval a Škodu Jaderné
strojírenství nakonec získali Rusové. A ČEZ se ji dnes od Rusů snaží získat zpět.

Tomáš EHLER, náměstek sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Z dnešního pohledu by samozřejmě bylo lepší, kdyby byla Škoda Jaderné strojírenství v českých rukou.

Michal FIALA, redaktor 
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Na prodej Jaderné Škody jsme se samozřejmě chtěli ptát i jejích současných ruských majitelů. Jednání s českými zájemci ale
komentovat nechtěli. Podle neoficiálních informací požadovali /nesrozumitelné/.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Ještě před rokem, a teď to vypadá absolutně neuvěřitelně, vláda Andreje Babiše debatovala o tom, jestli Rosatom bude stavět
Dukovany. A nebyl to samozřejmě jenom vládní tým, byli to i jiní politici v České republice.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Opět dobrý den, pane prezidente.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Rád bych vám chtěl poděkovat, že jste přijal mé pozvání. Poprosím o překlad.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Překlad není nutný. Já i novináři musíme ruštině rozumět. Pokud novináři nerozumí, je to jejich chyba.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
Jedním z mužů, který sedí s prezidentem Milošem Zemanem při státní návštěvě Vladimira Putina, je Martin Nejedlý.

Karel SVOBODA, odborník na postsovětský prostor, FSV  UK  
On je považován za člověka, který je nějakým způsobem navázaný na Kreml.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
/nesrozumitelné/. Není jasné, co přesně tam dělal. V Česku vlastnil společně s ruskou firmou přes nizozemské vlastníky Lukoil
Aviation. Ten měl kontrakt třeba se Správou státních hmotných rezerv. Společnost skončila v likvidaci a dlužila státu zhruba 30
000 000 Kč. Na dluhy, které měl zčásti uhradit i Martin Nejedlý, poslal peníze pouze Lukoil. Po začátku invaze na Ukrajinu
Zeman vůči Rusku otočil a označil Putina za šílence.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Šílence je
zapotřebí izolovat.

Tomáš PETŘÍČEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Martin Nejedlý zde představoval vždy člověka, /nesrozumitelné/ spolupráci s putinovským Ruskem. A pokud by Miloš Zeman tu
otočku /nesrozumitelné/.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka 
Nic takového ale Miloš Zeman neoznámil. Naopak. Martin Nejedlý se nedávno objevil na předávání státních vyznamenání.
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Anna Balíčková nově vede český a slovenský Grayling URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.03.2022 , Zdroj: feedit.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.03.2022 14:50 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 , AVE:
6 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc: 36 536
Praha/Bratislava, 29. března 2022 – Do pozice Managing Director Czech Republic & Slovakia mezinárodní komunikační
agentury Grayling nově nastoupila Anna Balíčková.

Od 1. března vede českou a slovenskou pobočku agentury specializující se na PR a PA komunikaci. 
Agentura Grayling jmenovala od 1. března Annu Balíčkovou do pozice Managing Director pro Českou a Slovenskou republiku.
Balíčková povede v obou zemích týmy konzultantů specializující se na PR a PA komunikaci. Jejím cílem bude úzce propojit
lokální pobočky s mateřskou sítí, která sídlí v Londýně. 
„Anna do Graylingu přináší široké a dlouholeté zkušenosti z komunikace jak na českém, tak i na slovenském trhu, včetně
expertízy v oblasti integrovaných marketingových kampaní. Naším cílem je úžeji propojit českou a slovenskou pobočku
Graylingu a maximálně využít synergie mezi týmy agentury včetně podpory z naší mezinárodní sítě. Nadále se budeme
zaměřovat na poskytování public relations a public affairs služeb, zároveň ještě více posílíme nabídku agentury v oblasti
integrovaných marketingových služeb,“ říká Peter Fecko, Regional CEO, Grayling Central & Eastern Europe 
Agentura Grayling byla první z mezinárodních agentur, která vznikla v regionu střední a východní Evropy již v průběhu 90. let a
v uplynulých desetiletích své působení v tomto regionu výrazně rozšířila. V současné době provozuje 26 kanceláří v 18 zemích
Evropy a významně investuje na všech trzích do většího propojení zaměstnanců, byznysu a vzájemného sdílení zkušeností.
Převážně mezinárodním klientům agentura zajišťuje integrovanou PR a PA komunikaci. Mezi klienty české a slovenské pobočky
patří např. společnosti Visa, Google nebo Albert. 
Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka 20 let. Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako
novinářka. Následně 10 let pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích –
působila jako Corporate Affairs Director pro střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako PR manažerka pro ČR a SR v
L'Oréalu. V posledních letech se specializovala zejména na strategické poradentství pro mezinárodní klienty a tvorbu
integrovaných marketingových kampaní. 
O Graylingu 
Agentura Grayling působí prostřednictvím sítě svých 55 poboček po celém světě, v každé zemi tak může nabídnout ty nejlepší
lokální služby s mezinárodním přesahem. Její specializací je vytvářet inovativní integrovaná komunikační řešení, která propojují
oblast PR a PA. Při řešení klientských zadání a realizaci kampaní Grayling nezná hranice – ať už geografické, nebo napříč
disciplínami. 
Grayling je součástí skupiny Huntsworth PLC. Více informací na www.grayling.com 
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Jednotliví kandidáti se pomalu profilují, kampaně připravují, podpisy se sbírají a sázkové kanceláře vypisují kurzy. Zhruba za
rok usedne nástupce Miloše Zemana na Pražský hrad. Předvolební kampaň a samotné volby zcela jistě ovlivní nynější
mezinárodní situace. Nicméně vítězem bude kandidát, který dokáže odhadnout rozpoložení voličů v den voleb a několik týdnů
až měsíců dopředu tomu správně přizpůsobí svou kampaň. Co víme deset měsíců před volbami a jaká nebezpečí číhají na
ženy a muže, kteří chtějí obsadit nejvyšší, pravomocemi příliš neoplývající, ale o to více symbolický post v zemi?

„Prezidentem se nerodíš, prezidentem se stáváš“ 
Každé volby v České republice mají svá specifika. Parlamentní volby ovlivňuje rozdílná velikost volebních obvodů, volby do
Evropského parlamentu vztah voliče k evropské integraci a ty senátní zase mizivá volební účast. Jedinečnost těch
prezidentských spočívá v kombinaci vysoké volební účasti (průměr 62,24 %) a dvoukolového většinového systému s
uzavřeným druhým kolem. 
Kandidát, který chce vyhrát, musí umět přesvědčit i své vlažné fandy, že právě on bude o něco lepší než jeho soupeř. Zatímco
první kolo představuje selekci, kdy kandidát buduje vztah se svými fanoušky, druhé kolo je charakterizováno mobilizací
vlastních příznivců a demobilizací příznivců konkurence. Proto mezi prvním a druhým kolem dochází ke změně taktiky – z
pozitivní kampaně se často stává kampaň negativní, kdy se na soupeře vytahují nepěknosti. Vzpomeňme na sudetoněmecký
„problém“ Karla Schwarzenberga či pomlouvačný článek spolku Přátelé Miloše Zemana vůči Jiřímu Drahošovi, který vyšel v
Deníku. 
Jenže tyto volby budou o mnoho jiné než ty dvoje předchozí. Příští rok už nebude kandidovat Miloš Zeman, dvojnásobný vítěz a
expert na pomlouvačnou kampaň vůči svým soupeřům. Také se bude jednat o první volby, ve kterých nebude hrát roli
doporučení předchozího prezidenta. Možná k nějakému doporučení dojde, ale vzhledem k současné mezinárodní situaci vůbec
není jisté, zda o to budou kandidáti vůbec stát. 
Do prezidentské volby totiž tak jako tak promluví téma Ukrajiny. Ať už Vladimir Putin utopí Ukrajinu v krvi, či hrdinní obránci
poženou ruské a běloruské okupanty až k hranici, události na Ukrajině budou natolik silné a zásadní pro vnitropolitický vývoj
České republiky, že ovlivní i nejbližší volbu hlavy státu. 
Ukrajina jako úhelný kámen 
Současná situace nevypadá dobře. Ukrajinci se brání invazi, během které ruští agresoři porušují snad všechny mezinárodní
zvyklosti, úmluvy a konvence, včetně té Ženevské. Prchající ženy, děti a starci plní utečenecké kapacity v Česku, Polsku,
Maďarsku a na Slovensku. Opačným směrem vyrazili ukrajinští muži, kteří ještě nedávno v Praze stavěli byty a nyní odjeli vstříc
válečnému běsnění. Ačkoliv svět posílá zbraně, léky a humanitární pomoc, Ukrajinci jsou v odporu sami. NATO, EU ani nikdo
jiný vojensky nepomůže. 
Už dnes je jasné, že současný český prezident si vybral špatné kamarády a ještě horší spolupracovníky. Miloš Zeman v dalších
týdnech a měsících bude čelit soustavnému tlaku a možná i pokusu o odvolání. Ačkoliv v poslední době jsme mohli vidět téměř
zázračné procitnutí, pro většinu národa Miloš Zeman už zůstane v pozici proruského nohsleda, který buď z naivity či ze zištných
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důvodů svého okolí systematicky podporoval východního despotu a pak bleskurychle otočil. K dobru mu nepřidá ani existence
„poradce“ Martina Nejedlého, který podnikal v Rusku, byť nikdo neví, s čím a s kým, a který se netajil svým pozitivním vztahem
k Putinovi. 
Proto v tuto chvíli není vůbec jasné, kdy se volby budou vůbec konat. Zda Miloš Zeman vůbec svůj druhý mandát dokončí či se
volby posunou kvůli impeachmentu z důvodu naprosté ztráty důvěry. Reálně tak hrozí, že volby mohou proběhnout klidně na
podzim tohoto roku. Záležet bude na vývoji situace, válečném štěstí ukrajinských obránců, ale také na vyhrocenosti české
politické scény. 
Volby totiž vyhrává ten kandidát, který dokáže odhadnout rozpoložení voličů v den voleb a několik týdnů až měsíců dopředu
tomu správně přizpůsobuje kampaň. Pokud by se prezidentské volby konaly tento pátek a sobotu, vyhrál by nejspíš Petr Pavel
jakožto válečný prezident a morální autorita do nepohody. Jenže jak nám ukázala pandemie koronaviru, krize sice přelévají
příznivce jednotlivých stran a kandidátů ve velkých objemech, ale po rychlém vzedmutí emocí přichází stejně rychlý útlum a
ještě rychlejší přelévání zpět. Proto kdyby proběhly parlamentní volby v březnu a nikoliv v říjnu 2021, vyhrát skutečně mohli
Piráti a STAN s 34 %. Jenže situace se do voleb silně proměnila a na podzim minulého roku jsme byli svědky něčeho úplně
jiného. Stejné to bude s volbami prezidentskými. Kdo je nyní jasným favoritem, může v lednu 2023 ostrouhat už v prvním kole. 
Kandidáti na startovním roštu 
Do všeobecné nejistoty, jak to s prezidentskou volbou vůbec bude, promlouvá i dosud neuzavřený peloton kandidátů, kteří se
tu a tam objeví. Začněme s těmi, kteří mají reálnou šanci. 
První skupinu kandidátů tvoří neúspěšní účastníci voleb z roku 2018, kteří již kandidaturu oznámili. To jsou senátoři Pavel
Fischer a Marek Hilšer. Oba mohou těžit ze své mediální známosti, přeci jen voliči o nich už slyšeli. Navíc oba patří k hlasitým
kritikům Ruské federace a Miloše Zemana, což bude v nadcházejícím volebním klání jednoznačně plus. Lepší startovní pozici
má Pavel Fischer, jelikož ten se v Senátu soustavně věnoval mezinárodním otázkám a byl během svého mandátu více vidět než
kolega Hilšer, po kterém se po zvolení zavřela pomyslná mediální hladina. 
Pak tu jsou kandidáti tzv. občanští, tj. veřejně známí lidé se silným příběhem, kteří se nechtějí či nemusejí spojovat s jedním
politickým proudem a kandidují na vlastní triko. Tím máme na mysli Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Karla Janečka. 
Petr Pavel má v současné době k prezidentskému křeslu asi nejblíže, což ostatně potvrzují i kurzy sázkových kanceláří. Sám
oznámil kandidaturu už v červenci 2021, sestavil tým odborníků a zahájil kampaň se sběrem podpisů. Do karet mu hraje jeho
úspěšná vojenská kariéra, atraktivní vzhled (kdy některým respondentům připomíná Tomáše Garrigue Masaryka) a konstantní
silně antiputinovský postoj. Nevýhodou může být členství v KSČ před rokem 1989, slabší schopnost vyhrávat diskuze a
formulovat chytlavé politicko-ekonomické myšlenky. 
Danuše Nerudová, jakožto bývalá rektorka Mendelovy univerzity, má bohaté zkušenosti s řízením. Velmi silnou pozici přirozeně
zastává v ekonomických otázkách, jelikož se profiluje jako expertka na zdanění a daňové soustavy. Prezidenty-ekonomy jsme
přeci jen měli už dva a Češi jen neradi mění své zvyklosti. Sama sice kandidaturu ještě oficiálně neoznámila, ale vydaná kniha s
názvem Máme na víc nevznikla jen tak z plezíru. Připočtěme atraktivní vzhled a to, že je jednou z mála ženských kandidátů, což
z ní dělá divokou kartu prezidentských voleb. Pozitivně také bude působit její kritický postoj k Miloši Zemanovi. Problém může
nastat v diskuzích na čistě politická témata, ve kterých zatím opakuje jen nekonkrétní floskule, kterých volič již slyšel tuny. 
Karel Janeček je čistým enfant terrible. Excentrický miliardář a sériový polygamista již spustil kampaň za své zvolení s názvem
Tohle jsme my. Nelimitovaný rozpočet a odhodlání ale bude brzdit jednak Janečkova výstřednost, slabost pro ezoteriku,
odmítání očkování a také očividná naivita v politických a společenských otázkách. Janečkovy šance nejsou nulové, ale jistota
zvolení je stejně daleko jako konečná hodnota ?. 
Další skupinou jsou lidé, kteří sice ve své zvolení věří, ale šance jsou poměrně malé. Jména jako Karel Diviš, Miloš Knor,
Denisa Rohanová, Vladimír Boštík, Jakub Olbert či Josef Skála zná opravdu jen omezený počet občanů a patrně by na tom nic
nezměnila ani profesionální a drahá kampaň. U některých si navíc není člověk jist, zda-li se nejedná o recesi či pokus o získání
trochy té mediální pozornosti. Následují jména jsou přeci jen známější – např. Alena Vitásková, Jaromír Soukup a Klára Long
Slámová – o jejich schopnosti zaujmout více než 100 000 voličů, ale můžeme s úspěchem pochybovat. 
Ti, co ještě nepromluvili 
Do prezidentské volby ale mohou ještě velmi výrazně zasáhnout lidé, kteří kandidaturu zatím neoznámili. Jedním z nich je
Andrej Babiš. Bývalý premiér a předseda nejsilnější parlamentní strany má šance poměrně vysoké. Babiš reprezentuje tábor
lidí, kteří se velmi obávají o svůj životní standard a nové pětikoalici rozhodně nefandí. Babiš se navíc může pochlubit
konkrétními úspěchy a hlavně mezinárodními kontakty, které samozřejmě využije i jako prezident. Do toho připočtěme silný
příběh podnikatele-nepolitika, skvěle exekvovanou kampaň, které jeho tým seká jako Baťa cvičky, plus silnou vůli vyhrávat a
máme kandidáta s vysokými šancemi. Negativem bude jeho trestní stíhání a také původně blízký vztah k Zemanovi. Jestli se
Babiš rozhodne kandidovat, může směle pomýšlet na druhé kolo. Svým příznivcům to prý oznámí v září 2022. 
Z dalších tváří, které se ještě nerozhodly, jmenujme Miroslavu Němcovou a Josefa Středulu – kandidáty, kteří by ideologicky
nemohli být od sebe dál. Miroslava Němcová je typ tvrdé pravicové političky, která pro ostrá slova nejde daleko. Poměrně
zkušená senátorka mohla být v roce 2013 první premiérkou ČR, kdyby si Miloš Zeman nepostavil hlavu a do premiérského
křesla nejmenoval svého přítele Jiřího Rusnoka. Němcová může zaujmout většinu voličů ODS a část voličů koalice SPOLU, její
silně pravicová politická orientace jí ale zavírá dveře u středových a hlavně levicových voličů, kterých je v ČR většina. Spíše na
novou prezidentku to vypadá na osud Mirka Topolánka, který v roce 2018 v prvním kole ostrouhal s 5 %. 
Josef Středula je takovou anti-Němcovou. Levicově orientovaný odborář může zapůsobit u tradiční levice, což ho ale u dalších
potenciálních voličů spíš limituje. Jako takový kandidát navíc bude trpět blízkostí ČSSD a Miloše Zemana. 
Když to shrneme, ohledně prezidentských voleb je více otazníků než uspokojivých odpovědí. Nevíme, kdy se volby budou
vůbec konat a jací kandidáti do volebního souboje zasáhnou. Řešit v tuto chvíli, kdo bude vítězem, je hodně ošemetné. 
V tuto chvíli prezidentské klání připomíná situaci před běžeckým závodem na 10 kilometrů. Někteří kandidáti se už protahují
(Danuše Nerudová, Karel Janeček), někteří si již zaběhli několik zahřívacích koleček (Petr Pavel), další se snaží zlepšit taktiku z
minulého závodu (Pavel Fischer, Marek Hilšer) a od ostatních nikdo nic nečeká. A stejně všichni koukají směrem ke kabinám,
zda si to přeci jen nerozmyslí favorit, který sice „desítku“ ještě nikdy neběžel, ale v minulosti ukázal, že podobné závody
vyhrávat umí (Andrej Babiš). 
Karel Sál 
Karel Sál vystudoval politologii na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde v roce 2016
obhájil disertační práci s názvem Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu
vybraných zemí. Odborně se zabývá problematikou 
e-Govermentu, internetovými volbami a informační svobodou. Je autorem několika odborných článků, vystupuje na
mezinárodních konferencích a je zakladatelem a editorem think-tanku e-politics.cz. 
INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 
Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse
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a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení
formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských
analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin
jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti. 
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Tým Lenky Kabrhelové, který vybudoval jeden z nejúspěšnějších českých podcastů Vinohradská 12, uvede svůj nový podcast
5:59.

První díl vyjde 11. dubna v 5:59 na Seznam Zprávách, na platformě Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. 
„Ve zpravodajském podcastu 5:59 navážeme na formát, který jsme vyvíjeli uplynulé tři roky. Každý všední den nabídneme
ucelený pohled na jedno zpravodajské téma, které hýbe světem kolem nás. Víme, že online svět se probouzí kolem šesté
hodiny ráno. My tu budeme ještě o minutu dřív, takže budete vědět, že když si pustíte náš podcast, tak už minutu před šestou
budete vědět potřebný kontext,“ říká Lenka Kabrhelová, která za podcast Vinohradská 12 dostala novinářskou cenu Karla
Havlíčka Borovského. 
Podcast 5:59 nabídne každý všední den už za minutu šest ty nejdůležitější informace pro start do nového dne. Tým bude dál
pracovat s originálním sound designem a experimentovat s možnostmi vyprávění, podobně jako v podcastu Vinohradská 12. 
„Podcast 5:59 je pro každého, kdo má rád kritickou novinařinu, chce znát souvislosti a zprávy zkoumá z různých úhlů, nerad
ztrácí čas a chce to nejdůležitější poslouchat v souvislostech. Bez omáčky, do hloubky,“ říká Radek Kedroň, zástupce
šéfredaktora Seznam.cz pro investigativu a publicistiku. 
Tým podcastu 5:59V novém podcastu 5:59 budou stejně jako ve Vinohradské 12 pracovat na pozici editorů Pavel Vondra,
Matěj Válek a Barbora Sochorová. Jejich úkolem je zajistit přípravu pro moderátorku a odpovídají za obsahovou kvalitu celého
dílu. Barbora Sochorová kromě editorské práce zastává i pozici producentky. 
Nedílnou součástí týmu je Dominika Kubištová, která zajišťuje komunikaci na sociálních sítích, a zároveň je i koeditorkou
podcastu. 
Hudební výbavy 5:59 se ujal hlavní sound designér Martin Hůla, který skládá veškerou hudbu, a zároveň se podílí na míchání
jednotlivých dílů společně se sound designérem Davidem Kaiserem. Ten zpracovává natočené audio, osazuje ho hudbou a
vkládá klipy. 
Už teď můžete sledovat profily podcastu 5:59 na sociálních sítích: na Twitteru a Instagramu je najdete jako @zaminutusest. 
Lenka Kabrhelová (*1977)Novinářka, moderátorka, autorka oceňovaného podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. V ČRo
působila také jako reportérka a zahraniční zpravodajka v Rusku (2008–2013) a USA (2013–2017). V roli korespondentky
informovala o přelomových událostech posledního desetiletí, od války v Gruzii až po americké prezidentské volby, které do
Bílého domu dovedly Donalda Trumpa. 
Je držitelkou Ceny Karla Havlíčka Borovského za rok 2020. V roce 2017 získala v USA prestižní novinářské ocenění „Nieman
Fellowship“ na Harvardově univerzitě, kde se během ročního pobytu zabývala polarizací médií a vztahy střední Evropy k Rusku
a Spojeným státům. V roce 2009 získala cenu Českého literárního fondu pro novináře do 33 let. 
Zásadní novinářské zkušenosti nasbírala letech 2002–2006, kdy působila v české redakci BBC World Service v Praze a
částečně v Londýně. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na FSV  UK  v  Praze . 
Podcasty redakce Seznam ZprávS podcastovou tvorbu začala redakce v prosinci 2019. Na webu Seznam Zpráv a v
podcastových aplikacích tyto podcasty sbírají 1,2 milionu poslechů měsíčně. Tým pod vedením Hany Němečkové připravuje
podcasty o politice, byznysu, zahraničních událostech nebo fotbalovém zákulisí. 
Mezi nejpopulárnější patří Vlevo dole politických komentátorů Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího, investiční rádce Ve vatě
nebo hard talk rozhovory, které v podcastu Ptám se já vedou Marie Bastlová a Veronika Sedláčková. 
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Koncert písničkáře Jaromíra Nohavici Zdroj: ČTK Když jsem minulý týden dostal nabídku navštívit koncert Jaromíra Nohavici v
beskydském Frýdlantu nad Ostravicí, napřed jsem ji odmítl.

Posléze mě přemohla zvědavost. Jaké je dnes zpěvákovo publikum? A považuje stejně jako Nohavica medaili od Putina jen za
nevinnou uměleckou cenu? Nepřijel jsem do Frýdlantu jako provokatér, na písních Jarka Nohavici jsem vyrostl a mnohé mi
pořád planou v srdci. Publikum ale žádný dialog o medaili ani Putinovi nechtělo vést. 
Aktuální postoje Jaromíra Nohavici jsou mediálně známé. Puškinovu cenu, kterou v listopadu 2018 převzal přímo od Vladimira
Putina, odmítá poslat nazpět do Kremlu. Prý to není medaile od ruského prezidenta, ale uznání jeho přínosu pro rusko-české
vztahy. Oficiální statut ceny říká, že se uděluje osobnostem, které se „významně zapsaly v kulturní oblasti, literatuře či jiných
oborech umění“. A to s přihlédnutím k tomu, co udělaly ve své vlasti pro ruskou kulturu. 
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. 
End of dialog window. 
This is a modal window. 
Písničkář vrácení ceny odmítá, zároveň však na Ukrajinu a uprchlíky finančně přispívá. Putina ale neoznačuje za agresora či
válečného zločince, od jeho osoby se distancuje spíš v obecnější rovině a říká, že není Putinovým podporovatelem ani
příznivcem. Písničkářův názor je už celý měsíc neměnný, ačkoliv třeba jihoukrajinský Mariupol hlásí, že v půlmilionovém sídle
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ruští okupanti zničili 80 procent obytných budov a město připomíná Varšavu srovnanou se zemí v roce 1944. 
Na Jarka nám nesahejte 
„Omluvám se, že vyrušuji. Sledujete diskusi kolem Puškinovy ceny? Měl by Nohavica medaili vrátit, anebo je v pořádku, že si ji
ponechal?“ Asi je naivní s takovou otázkou předstupovat před písničkářovy příznivce. Přesto věřím v dialog, který může být
inspirativní pro obě strany. Je čtvrtek 24. března, za dvacet minut začíná Nohavicův koncert v kulturním centru ve Frýdlantu
nad Ostravicí. V desetitisícovém městečku pod Lysou horou, tedy pod nejvyšším vrcholem Beskyd. 
„Jdeme na zpěváka, nejdeme na Fialu ani na žádné jiné politiky, kterým vy tak fandíte,“ obviní mě muž mezi čtyřicítkou a
padesátkou, sotva položím otázku. „Čteme noviny a internet. Víme, jak jste se vy novináři pustili do Nohavici. Nechte ho na
pokoji, styďte se,“ vyzývá mě jiný pán středního věku. „My jsme přišli na písničky, na kterých jsme vyrostli,“ snaží se bojovné
odpovědi přátel uklidnit přítomná žena. „Politika nás nezajímá, nechte nás,“ dodá. 
„Písničkáři se vždycky zajímali o politiku, to je podstata jejich práce,“ oponuji. Ale zdá se, že musím být konkrétnější a přiznat i
vlastní názor na Puškinovu cenu: „Putin napadl nezávislou Ukrajinu, kde teď vede smrtonosnou válku proti civilistům včetně
dětí. Možná by měl Nohavica tu medaili opravdu vrátit.“ Pětičlenná skupina se mi v tu chvíli začne hlasitě smát, takovým tím
ďábelským pochechtáváním, které znamená: „Jsi blázen, co to tady plácáš za nesmysly!“ Ten pohrdavý výsměch mi rezonuje v
hlavě ještě další dva dny (mám ho i v záznamu na diktafonu). 
Nechej už těch kydů 
V anketě před kulturákem slyším pořád stejné odpovědi. „Jdeme na koncert, nějaká medaile je nám šumafuk,“ dozvím se v
další skupince diváků, kterou oslovuji. Podivím se: „Putin je vám šumafuk? Vždyť vede válku.“ To pobouří dalšího muže, který
mi začne tykat: „Nechej těch kydů!“ A jiný divák se zamračí tak, že počítám i s možným fyzickým kontaktem. „Běž provokovat
někde jinde,“ vyzve mě. Jasně, dneska se tu nevede dialog, tohle je pouze zatvrzelá obrana Nohavicových pozic. 
Nevzdávám se a oslovuji usměvavý pár zhruba pětapadesátníků. „Nesouhlasím s tím, co teď média dělají kolem Nohavici. Vždyť
on jen zpívá.“ Zkouším nabídnout jiný úhel pohledu. „Nohavica má doma medaili od Putina a Putin už měsíc vede na Ukrajině
válku, jakou jsme v Evropě neměli od druhé světové,“ argumentuji. „Medaile s tím nemá nic společného,“ nenechá se zviklat
dáma, která si přišla do kulturáku poslechnout písničky svého mládí. S prakticky stejným výsledkem vedu rozhovor i tři minuty
poté s párem pětačtyřicátníků. 
Byť jsem vyslechl jen malý vzorek diváků, Nohavicův koncert pro dnešek vzdávám. S takovým publikem asi nechci strávit večer.
A vstupenku, k níž jsem se vlastně dostal jen náhodou, vracím kamarádce, aby ji zkusila rychle prodat. Otázkou je, o čem
vlastně hlas frýdlantských ctitelů písničkáře vypovídá. Minimálně o tom, že jaké názory hlásá Nohavica, takové ctí i publikum. 
Písničkářova ruská duše 
Do roku 1989 byla společným nepřítelem písničkářů i jejich obecenstva rudá šelma. Ve svobodné pluralitní společnosti však
folkaři přestali promlouvat k většině národa, který měl pifku na komunisty. Jeden písničkář začal podvědomě fandit pravici a
druhému bilo srdce doleva, další se stal sluníčkářem, čtvrtý dnes zvedá hlas proti syrským migrantům, zatímco jiný se místo
politice věnuje erotice, což je třeba případ populárního kytaristy Záviše. 
Nohavicův příběh po roce 1989 stále zatěžuje jeho spolupráce se Státní bezpečnostní (StB), kterou dodnes nedokáže
uspokojivě vysvětlit. Vyrůstal v komunistické rodině a jeho „ruskou duši“ jsem se před časem pokusil z gruntu rozpitvat v
časopise Týden. Když se třeba malý Jarek naučil číst, dostal se díky otci hlavně k sovětským propagandistickým příběhům pro
děti. K prvním knihám, které Nohavica sám přečetl, patřil Příběh o Zoje a Šurovi, dětská kniha o partyzánce Zoje
Kosmoděmjanské. 
Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. Na tomhle starém úsloví je kus pravdy. Především knihy z raného dětství zůstávají v
duši jako celoživotní kompas. Otec Jaromíra Nohavici nabídl synkovi i sovětské tituly Mladá garda nebo Timur a jeho parta.
Nohavicův táta upřímně věřil v lepší a spravedlivý svět, k němuž se dopracujeme nerozlučným přátelstvím se Sovětským
svazem. 
Jaromír Nohavica senior byl novinářem a básníkem a jeho dílo je dnes řazeno k budovatelské poezii. O svém synkovi a jeho
četbě napsal i tyto verše: „A když s knížkou v ruce spí, / to ho nerad, nerad budím. / Možná bloudí po stepi / nebo sníh mu čelo
studí, // možná že se potkává / s Mladou gardou, s timurovci. / Jen ať se ti, chlapče, zdá / o té zemi celé noci!“ 
Na popy a na buržuje 
Nohavica vždycky tvrdil, že jeho srdce bije pro ponižované, chudé i jinak utlačované. Narodil se v červnu 1953, jen pár měsíců
pro smrti šíleného sovětského diktátora. „Březen byl, otec mi jméno vybíral / a na potocích zrovna ledy tály / a na Kuncevské
dači zrovna umíral / Josif Vissarionovič Stalin,“ napsal o mnoho let později v písni Stalin. O pár veršů dál se sice pohoršuje nad
tím, že generalissimus „mrtvou vodou všechno živé kosí“, ale v textu je zároveň přítomen i obdiv k říjnové revoluci: „Ztvrdlá zem
si rozpínala korzety / v tom březnu roku třiapadesát / byl dvacátý osmý týden po mém početí / do flóru se halil první revoluční
stát.“ 
Když se Jarek v březnu 1982 stal zjevením domácí folkové scény, všichni tleskali jeho autorským textům. Některé posluchače
ale zpěvák zmátl upřímným obdivem k sovětské revoluční poezii. Písničkář v éře tvrdé normalizace zhudebnil třeba poému
Dvanáct Alexandra Bloka – zajímavou avantgardní skladbu, nicméně vášnivou poctu Leninově převratu a dílo adorované i
Husákovým režimem. Slavná ruská básnířka Anna Achmatovová začala za tento počin Blokem pohrdat a Ivan Bunin, nositel
Nobelovy ceny za literaturu, Bloka rovnou nazval „užvaněným vulgárním pisálkem“. 
Nohavica Blokovu revoluční poému představil 12. listopadu 1983 na koncertě Studentský podzim v areálu Vysoké školy báňské
(autor tohoto textu byl přítomen) a mimo jiné zpíval: „Na popy a na buržuje / požár světa nastupuje / rozfouknem ho do všech
stran / panebože, žehnej nám.“ A o kousek dál: „Neboj se, bráško, vintovku zkus / ať vodprásknem tu starosvatou Rus.“ Jinými
slovy, Blok opěvoval násilí a vraždění ve jménu komunismu. 
Medaile legitimizují režim 
„Ruská duše“ Jarka Nohavici ale také fantasticky přebásnila sovětské písničkáře Bulata Okudžavu a Vladimira Vysockého.
Jejich písně přijali fanoušci s nadšením, neboť mnohdy působily odvážněji než tvorba československých folkařů. Dlužno dodat,
že Okudžava ani Vysockij v Sovětském svazu nepatřili k zakázaným autorům, režim je toleroval, jen občas vyjádřil nelibost nad
konkrétními písněmi. 
Je však nezpochybnitelné, že Nohavica patřil za normalizace k nejodvážnějším odpůrcům režimu na folkové scéně. V původní
verzi písně Mávátka třeba symbolicky vyzval k jakémusi ozbrojenému odporu s režimem. „Dejte mi do ruky revolver / a řekněte,
jak volat sláva, / já už si najdu ten správný směr / a budu mávat, mávat, mávat,“ rozohnil se písničkář kolem roku 1982. A slovo
revolver až časem vyměnil za mávátka. „Myslím, že mi tehdy moje žena Martina řekla něco v tom smyslu, ať ze sebe nedělám
kovboje,“ vysvětlil později na svém webu. 
Až do revoluce zůstával symbolem nepokoření. O jeho spolupráci s tajnými, která začala někdy v roce 1986, neměl nikdo ani
tušení. To by Karel Kryl s Pavlem Kohoutem nepozvali Nohavicu v létě 1989 ke společnému vystoupení ve Vídni. StB
písničkáře sice donutila k určitému druhu spolupráce, Nohavicovy opatrné výpovědi ale zřejmě nikomu z disentu neublížily.
Respektive nejvíc uškodily samotnému zpěvákovi, po revoluci o tom napsal písníčku Já si to pamatuju. Je to upřímný a mrazivý
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text o podstatě normalizace. „Já o tom něco vím, zasrané StB, já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána
pamatuju, zákazy pamatuju….“ 
Mnoho fanoušků vlastně Nohavica zklamal až v listopadu 2018, a to přijetím Puškinovy ceny z rukou Vladimira Putina. Těžko
říct, možná o politické roli ruského prezidenta při invazi na Krym a válce na Donbase ani moc nepřemítal. To není myšleno na
jeho obranu, je to pouze podotknutí, že duše písničkářů jsou nevyzpytatelné. 
S přebráním Puškinovy ceny se před čtyřmi lety nesmířil třeba Břetislav Dančák, děkan Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy
univerzity v Brně, a písničkářovi vzkázal: „Nohavica převzetím Puškinovy ceny z rukou prezidenta Putina legitimizuje autoritářský
režim, který likviduje své kritiky. Je smutné sledovat, že pro své vlastní potěšení z lesku Kremlu je ochoten takto aktivně
pomáhat agresivní politice namířené proti lidské svobodě.“ 
Robert Fico s kytarou 
Ostravský bard se i přes palbu kritiky dál cítí po zásluze odměněn. A neprozřel ani po ruské invazi na Ukrajinu. S počátkem
války přitom dostal jedinečnou možnost, která mohla změnit i jeho publikum. Kdyby medaili od Putina poslal už na konci února
nazpět do Kremlu, publikum by jeho gesto podpořilo se stejnou intenzitou, s jakou teď hájí nesmysl, že cena nemá nic
společného s ruským prezidentem. Jen s písničkami… 
Písničkář teď působí na obrovský houf fanoušků podobně zhoubně jako třeba slovenský expremiér Robert Fico na věrné
příznivce dříve vládnoucí strany Smer. Fico naznačuje, že za válku na Ukrajině nemůže primárně Putin a úspěšně kolem sebe
kupí pochybovače. Před Nohavicovým koncertem ve Frýdlantě nad Ostravicí jsem měl podobný pocit. Zatvrzelý folkař mate
vlastní publikum obojetným, a ne úplně jasným názorem na ruského agresora. Zatímco světové demokratické společenství
považuje Putina za válečného zločince, Nohavica své diváky vtahuje do podivné hry na hraně spikleneckých teorií. 
Drtivá většina Ukrajinců dnes Putinovi vzkazuje: „Vladymyr, ydy nachuj!“ (Vladimir, idi nachuj. Vladimire, jdi do…). Bylo by
skvělé, kdyby Nohavica dokázal říct totéž, ale zřejmě to neudělá. Z logiky věci by pak musel Putinovi vrátit i ten metál. 
Válka na Ukrajině 
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Anna Balíčková 

Na pozici managing director Czech Republic & Slovakia mezinárodní komunikační agentury Grayling nastoupila Anna
Balíčková. Od 1. března tak vede českou a slovenskou pobočku agentury specializující se na public relations a public affairs.
Jejím cílem má být úzce propojit lokální pobočky s mateřskou sítí sídlící v Londýně. "Nadále se budeme zaměřovat na
poskytování public relations a public affairs služeb, zároveň ještě víc posílíme nabídku agentury v oblasti integrovaných
marketingových služeb," plánuje Peter Fecko, regional CEO Grayling Central & Eastern Europe. Mezi klienty místních poboček
patří Visa, Google nebo Albert.

Zmíněná vedoucí pozice pro oba trhy je vytvořena nově. Českou pobočku od října 2019 vedla Jana Pečenková, aktuálně je na
mateřské. Slovenskou pobočku do nástupu Anny Balíčkové vedl právě Fecko, který se nyní plně věnuje roli regionálního CEO.
Tuto pozici zastává od loňského ledna.

Balíčková se v oboru komunikace pohybuje skoro 20 let. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a nejprve působila jako novinářka. Následně 10 let pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z
mezinárodních pozic v korporacích – působila jako corporate affairs director pro střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako
PR manažerka pro Česko a Slovensko v L'Oréalu. V posledních letech se specializovala zejména na strategické poradenství
pro mezinárodní klienty a tvorbu integrovaných marketingových kampaní.
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„Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj balancuje na tenké hraně – pracuje s emocemi, ale riskuje, že navodí pocit citového
vydírání,“ říká pro Seznam Zprávy odbornice na komunikaci Denisa Hejlová z FSV  UK .

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. 
Nejde si toho nevšimnout. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v promluvách k ostatním národům či jejich politické
reprezentaci nešetří příměry k historickým událostem daných zemí a parafrázemi známých citátů. Američanům připomněl v
souvislosti s invazí Ukrajiny útok na Pearl Harbor a 11. září, Němcům Berlínskou zeď, Izraelcům holokaust, Polákům tragédii ve
Smolensku, citoval nebo parafrázoval Martina Luthera Kinga, Johna F. Kennedyho a tak dále. 
Podle vědkyně, PR manažerky a odbornice na komunikaci Denisy Hejlové, která vede deset let katedru Marketingové
komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jde o zavedenou strategii, která může
velmi dobře fungovat. Zároveň je ale velmi náročná. I malá chyba stačí k velkým problémům. 
Jak se navozuje empatieUkrajině podle ní tato strategie v první řadě pomáhá navázat kontakt s publikem. 
„Lidé obecně lépe reagují na to, co znají. Potvrzuje to celá řada výzkumů z psychologie, sociální psychologie a behaviorální
ekonomie. Člověk vždy vychází z toho, v jaké situaci se zrovna nachází, jaké je národnosti i kultury, a co má vlastně
společného s tím, kdo k němu mluví,“ uvedla Hejlová. 
Právě proto podle ní snad ve všech projevech prezidenta Zelenského mířených primárně na zahraniční publikum lze najít tyto
shodné body, „kdy se snaží například Američanům připomenout, jak se cítili, když nastal útok na Pearl Harbor, nebo Němcům
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vytknout, že staví novou zeď“. 
Taková slova můžou podle Hejlové probudit u publika silnou empatii. Sociální psychologové už dlouho vědí, že jde o efektivní
techniku. 
„Každý projev obsahuje minimálně jeden leitmotiv, který je pro danou zemi důležitý. Zatím se zdá, že Ukrajina je vybírá dobře.
Lidé na ně dobře reagují, protože je vidí jako sobě vlastní,“ řekla Hejlová a dodala, že jestli tohle prezidentovi poradci, nebo
případně sám Volodymyr Zelenskyj dělají záměrně, nebo intuitivně, nikdo neví. 
Těžká disciplína s velkým rizikemStrefit se do správného tématu a odhadovat výsledný efekt je však podle Hejlové velmi těžké. 
„Musí se přemýšlet třeba nad tím, jestli Pearl Harbor skutečně rezonuje i mezi mladou generací Američanů a jak se k tomu
staví,“ uvedla příklad odbornice a dodala, pouštět se do takových výroků si žádá „velkou odvahu, protože to s sebou nese i
velké riziko“. 
Používání těchto symbolů totiž může zapůsobit stejně efektivně i opačným způsobem – když se použijí špatně, u publika vyvolají
silný odpor. 
S výběrem těch správných příměrů a témat může podle Hejlové do jisté pomoct analýza výzkumů veřejného mínění či
konzultování s experty v daných oborech. 
Vybrat dobré téma ale nestačí, protože účinek sdělení závisí nejen na jeho obsahu, ale i na formě. Hrozí například, že sdělení
bude působit příliš strojeným dojmem, publikum za ním snadno pozná vyšší záměr a neuvěří mu. 
„Prezident Zelenskyj často používá emoce, a ty je třeba dávkovat velmi opatrně. On chce vzbudit empatii a zároveň nechce u
publika navodit dojem, že ho citově vydírá. Hranice je tady velmi tenká,“ pojmenovala Hejlová další problém, se kterým se
Ukrajina při komunikaci s okolním světem musí potýkat. 
Kritika nevoní nikomu, platí to v práci i ve válceJedno z hlavních pravidel, kterého by se Zelenskyj a jeho lidé podle Hejlové měli
při takové komunikaci držet, spočívá v tom, že každý chce být chválen a nikdo nechce být kritizován. 
Dobře si to podle odbornice uvědomují například korporátní firmy, které tomu svou komunikaci běžně přizpůsobují. „Když máte
zaměstnance a chcete ho pokárat, nemůžete si ho předvolat a říct mu, že dělá svou práci špatně a že s ním nejste spokojený.
Vy mu řeknete třeba, že je báječný člověk a má spoustu dobrých vlastností, ale že v určitých aspektech vidíte příležitost pro
zlepšení,“ vysvětlila Hejlová. 
„Proto můžeme vidět, že prezident Zelenskyj ve svých projevech v naprosté většině někoho chválí a jen v několika případech
se odhodlal ke kritice.“ Nejsilnější kritiku Hejlová vnímala v Zelenského projevu k Němcům. 
K německým poslancům Zelenskyj promluvil před necelými dvěma týdny a opakovaně jim vytýkal zejména dlouhou
ekonomickou spolupráci s Ruskem. „My jsme říkali, že i Nord Stream je forma přípravy na válku. Vy jste ale říkali, že je to čistě
ekonomická záležitost,“ řekl například Zelenskyj a vyzval kancléře Olafa Scholze, aby „rozbil zeď“, která nyní vyrostla mezi
svobodnou a nesvobodnou Evropou. 
Ukrajinský prezident poslancům Spolkového sněmu připomínal také historickou odpovědnost Německa za to, že se už nikdy
nebude opakovat vyhlazování národů a ničení celých měst, což je podle něj přesně to, co nyní dělá ruská armáda na Ukrajině.
Jeho řeč byla podle Hejlové na hraně, za jejímž okrajem hrozí, že místo empatie sdělení kvůli silné kritice u publika vyvolá
negativní reakci. 
Za příklad něčeho podobného se dá považovat i Zelenského promluva v izraelském Knesetu, kde nedávno žádal o pomoc a
mimo jiné srovnal ruskou invazi s holokaustem. To vyvolalo u některých poslanců kritiku, což Zelenského rychle přimělo zmírnit
tón. O den později Izraeli vzkázal, že Ukrajina „samozřejmě rozumí zájmům Izraele, který chce chránit své občany“ a poděkoval
premiérovi Bennettovi, „který se snaží najít způsob, jak vést vyjednávání“. 
Práce se strachemAč v menší míře, je v ukrajinské komunikaci čitelná i práce s další silnou emocí, kterou je strach. 
Viděli jsme to například při přerušení přívodu elektrické energie do jaderné elektrárny Černobyl, kdy tamní společnost
Enerhoatom i vláda pohotově varovaly, že záložní dieselové generátory mají palivo jen na 48 hodin a pak hrozí únik radiace.
Ve skutečnosti přitom výpadek elektřiny (a to i kdyby byl podstatně delší) nepředstavoval pro chlazení vyhořelého paliva
reálnou hrozbu. 
Jako další příklad lze zmínit prohlášení Zelenského v rozhovoru pro americkou CNN, podle kterého v případě selhání
vyjednávání s Moskvou „hrozí třetí světová válka“. 
Strach je podle Hejlové v komunikaci silnou kartou, podobné výroky ale podle ní nelze chápat jen jako prvoplánovou snahu
strašit. „Myslím si, že tam hraje roli i takzvaná strategie předchozího zveřejňování. Například Spojené státy mají řadu informací
od bezpečnostních složek a prozrazením záměrů Ruska ještě před jejich uskutečněním se realizaci těchto akcí snaží
předcházet,“ řekla Hejlová. 
„Je to to samé, jako když Biden oznámil, že invaze začne ve středu,“ doplnila expertka. „Tohle je velmi důležité. Nyní ruští
aparátčíci v televizi mluví o tom, že napadnou Polsko a pobaltské země, takže ten faktický základ tam je,“ okomentovala výrok o
3. světové válce. 
Dovnitř i venPři přemýšlení o pozadí komunikačních sdělení Ukrajiny je důležité uvědomit si i to, že každé prohlášení, a to i když
jde třeba o promluvu k poslancům jiného státu, musí být v souladu se základními funkcemi komunikace mířené na samotné
Ukrajince. 
„Každý proslov nebo rozhovor prezidenta bude vždy komunikován do různých skupin. On musí počítat s tím, že to, co říká
navenek, musí být použitelné i dovnitř. Zároveň ale nemůže k Ukrajincům a k okolnímu světu mluvit stejně,“ řekla Hejlová s tím,
že nejdůležitějším kýženým efektem sdělení ve vlastní zemi je povzbuzování morálky obyvatelstva a zároveň demoralizace
svých protivníků. 
Tento cíl nepochybně sledují i prohlášení ukrajinské rozvědky. Viz například zpráva o údajném zvažování svržení prezidenta
Vladimira Putina ruskou elitou nebo záplava zpráv o ruských neúspěších od ukrajinské armády či záběry zničené ruské
techniky, které kolují po sociálních sítích. 
Jak to Ukrajině jde? Určitě lépe než RuskuNa otázku, jak dobře se Ukrajině komunikace s ohledem na všechny výše zmíněné
aspekty daří, Hejlová odpověděla, že se jí přinejmenším daří určitě lépe než Rusku. 
„Ukrajinci dokáží mnohem lépe využívat moderní komunikační nástroje a formy. Jejich komunikace nám díky tomu připadá
mnohem autentičtější, bližší a lidská,“ řekla odbornice. 
Ruskou komunikaci Hejlová naopak vnímá jako velmi odtažitou, agresivní a nátlakovou. „Nevím, jak to působí na mladší
generaci, ale i mně to připomíná starou sovětskou propagandu a působí to na mě jako něco strašně zastaralého.“ 
Otázkou však zůstává informační působení Ruska do jiných zemí, zejména do Číny, Indie a afrických nebo středoamerických
zemí, kde si Rusko stále zachovává vliv prostřednictvím svých médií a digitálních informačních operací. 
Dalekosáhlé důsledkySvými kroky na bojišti i v komunikaci Ukrajina podle Hejlové nevylepšuje jen svou pozici ve válečném
konfliktu, ale i svou „značku“. To je sice momentálně spíš vedlejší produkt, ale do budoucna to může zemi přinést dalekosáhlé
benefity. 
„Svou značku chce budovat každá země. Nejde jen o to, že chce třeba vypadat jako dobrá turistická destinace. Státy to dělají i
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proto, aby získaly důvěru lidí, kteří tam chtějí jít podnikat nebo obchodovat s místními firmami, aby si lidé z jiných koutů světa
od tamní firmy nebáli například koupit antivirový program a tak dále,“ vysvětlila Hejlová. 
Značka Ukrajina a značka Rusko se podle ní od začátku invaze diametrálně proměnily, přičemž tu ruskou Vladimir Putin „zcela
zdevastoval“, zatímco Ukrajina boří staré negativní stereotypy a svou značku vylepšuje. 
„Stereotyp o Ukrajincích jsme mohli ještě před několika měsíci vidět například v seriálu Emily in Paris na Netflixu. Ukrajinka tam
byla ztělesněná jako taková hloupější blondýna, která krade v samoobsluze a zajímá se hlavně o módu. Teď ale vznikl
stereotyp úplně jiný. Najednou jsou Ukrajinci statečný národ, který se vzepřel agresi a diktátorovi,“ řekla Hejlová. 
Ukrajina díky tomu podle ní už není vnímána jako „nějaký východ“, ale jako země statečných a inteligentních lidí. „Ruská
armáda je koneckonců pořád druhá největší na světě a každému je jasné, že musíte něco skutečně dokázat, abyste jí mohl
měsíc odolávat,“ rozvedla to dál Hejlová. 
Tohle všechno bude podle odbornice klíčové v budoucnu a už teď se to podílí i na tom, že jsou lidé ze Západu ochotní posílat
na Ukrajinu pomoc. „Lidé začínají mít pocit, že Ukrajina je země, která má potenciál a kterou musíme brát vážně,“ uzavřela
odbornice. 
Končí fáze šokuPo měsíci invaze ale podle Hejlové už končí první psychologická fáze šoku, kterou si mnozí pamatují ze začátku
pandemie jako „šití roušek“, a lidé se čím dál více budou obracet ke svým vlastním problémům. 
Češi se budou cítit unavení zprávami z války, bude je trápit zdražování. Domácí média začnou publikovat první zprávy o
špatném chování Ukrajinců a lidé si budou stěžovat na jejich „nevděk“. Toho bude využívat politická opozice a populistické
strany. 
„I Ukrajina je vyčerpaná a vidí, že hrůzy války jen tak neskončí. Je důležité, aby vytrvali v pozitivní komunikaci a žádostech o
konkrétní, realistickou pomoc. Pokud začnou moc vyčítat, veřejné mínění to může negativně ovlivnit. Čeští politici i média se
musí zaměřit více na zprávy od nás, aby nepřilévali oleje do ohně.“ 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se, jak pomoci Ukrajině nebo na manuál pro
Ukrajince (informace v ukrajinštině), kam se obrátit o pomoc. Reportéři Seznam Zpráv přinášejí očitá svědectví z válkou
zmítané Ukrajiny. 
Takhle žije Charkov po víc než měsíci ostřelování: FOTKYJak postupuje ruská armáda: VÁLKA V MAPÁCHKam uprchlíci v
rámci ČR přicházejí: UPRCHLÍCI V DATECHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: PROČ UKRAJINADen po dni
sledujeme, čemu a jak se věnují ruská média: CO PÍŠÍ V RUSKUSlova, jimiž rozpoutal bezprecedentní válku: CELÝ PROJEV
PUTINAJaké sankce budou drtit Rusko a Bělorusko: VELKÝ PŘEHLED SANKCÍVolodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko /
Ukrajina / Luhanská lidová republika / Doněcká lidová republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 / SWIFT 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
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Do čela mezinárodní komunikační agentury Grayling na českém a slovenském trhu nově přišla Anna Balíčková.

Do pozice Managing Director Czech Republic & Slovakia mezinárodní komunikační agentury Grayling nastoupila od 1. března
Anna Balíčková . Povede v obou zemích týmy konzultantů specializující se na PR a PA komunikaci. Jejím cílem bude úzce
propojit lokální pobočky s mateřskou sítí, která sídlí v Londýně. 
„Anna do Graylingu přináší široké a dlouholeté zkušenosti z komunikace jak na českém, tak i na slovenském trhu, včetně
expertízy v oblasti integrovaných marketingových kampaní. Naším cílem je úžeji propojit českou a slovenskou pobočku
Graylingu a maximálně využít synergie mezi týmy agentury včetně podpory z naší mezinárodní sítě. Nadále se budeme
zaměřovat na poskytování public relations a public affairs služeb, zároveň ještě více posílíme nabídku agentury v oblasti
integrovaných marketingových služeb,“ říká Peter Fecko , Regional CEO, Grayling Central & Eastern Europe. 
Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka 20 let. V posledních letech se specializovala zejména na strategické
poradenství pro mezinárodní klienty a tvorbu integrovaných marketingových kampaní. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v
korporacích – působila jako Corporate Affairs Director pro střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako PR manažerka pro
ČR a SR v L'Oréalu. Deset let pracovala v agentuře AMI Communications. Začínala jako novinářka. Vystudovala žurnalistiku na
FSV  UK . 
-stk- 

Anna Balíčková, zdroj: Grayling 
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Politický geograf Romancov: Ukrajina začíná být v tlaku na Západ zdrženlivější, ale stále má podporu URL
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Víc než měsíc po začátku ruské invaze na Ukrajinu si prezident Volodymyr Zelenskyj uvědomuje, že bez ohledu na to, jak silně
tlačí na západní země, výsledek se nemůže dostavit tak rychle, jak by si přál, soudí politický geograf Michael Romancov:
„Ukrajina začíná být při formulování svých požadavků směrem na Západ zdrženlivější. Zároveň má ještě pořád silnou podporu,
pokud jde o dodávky zbraní, munice a humanitární pomoci, do budoucnosti.“

Stále ale pokračují boje, Zelenskyj v noci na úterý popsal situaci na Ukrajině jako napjatou. Ukrajinská armáda sice dokázala
vytlačit ruské jednotky z města Irpiň poblíž Kyjeva, ale Rusko dál drží pod kontrolou sever Kyjevské oblasti, situace je obtížná
také v Černihivě, Sumách, Charkově, Donbasu a na jihu Ukrajiny, popsal ukrajinský prezident.

„Pokud ruské jednotky přestaly útočit na Kyjev, může to znamenat, že jsou na tom špatně, mají málo zásob a špatnou morálku,
ale také to může dokonce znamenat, že se Rusko rozhodlo přesunout nějaké jednotky na Donbas. V tuto chvíli to nevíme,“ říká
pro Český rozhlas Plus vojenský analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Varuje, že útočné operace jsou vždy náročnější než obrana a také Ukrajině by mohly dojít zásoby a síly, aby ve vytlačování
ruských jednotek pokračovala.

Neutrální Ukrajina?

Ukrajinská vláda mluví o tom, že by v případě své neutrality žádala o bezpečnostní záruky. „Pokud se zdá, že členství v NATO
není pro Ukrajinu realistická možnost v tuto chvíli, tak pochopitelně nechce být neutrální bez garancí, aby se Rusko za tři pět
deset let nevrátilo a nepokusilo se ji dobýt znovu,“ vysvětluje Bahenský.

Spekuluje se o tom, že bezpečnostní záruky by Kyjevu mohlo dát Turecko, Polsko, nebo Británie. „Poskytly by bezpečnostní
alianci Ukrajině v podstatě v podobném rozsahu nebo podobného typu, jako existuje mezi členy NATO,“ soudí analytik.

Ukrajina by tak fungovala podobně jako Švédsko nebo Finsko. „Jenže to jsou členské země Evropské unie, takže je evidentní,
kam ty dva státy patří. Ukrajině by tedy šlo o něco podobného. Nepochybně chce minimalizovat všechny negativní dopady
vyplývající z toho, že má s Ruskem dlouhou hranici,“ míní politický geograf Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a Metropolitní univerzity Praha.

Jak dlouho vydrží jednota Západu? Jak Česko zvládá pomáhat lidem utíkajícím před válkou? Poslechněte si Téma dne Martiny
Maškové o možných scénářích krize.
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29. března 2022 Univerzita Karlova má 22 nových profesorů a 4 profesorky

Koncem loňského roku na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol prezident republiky Miloš Zeman jmenoval
osmdesát nových profesorů a profesorek vysokých škol, dvacet šest z nich na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy. Dnes, v
úterý 29. března převzali noví profesoři a profesorky dekrety z rukou Petra Gazdíka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Slavnostní akt již tradičně proběhl ve velké aule Karolina Univerzity Karlovy. 
„Mám velikou radost, že se tu dnes setkáváme u příležitosti předávání profesorských dekretů. Být titulován profesorem není jen
uznání schopnosti v daném oboru, ale je to také přesvědčení, že člověk, který tento titul získává, bude rovněž odborným a
mravním poradcem, a tím bude přispívat ke kultivaci naší společnosti v mnoha různých ohledech,“? řekla v úvodu rektorka
Univerzity Karlovy Milena Králíčková 
Dále uvedla, že je ráda, že obory nově jmenovaných profesorek a profesorů jsou velmi rozmanité, což i do budoucna umožní
čelit výzvám společnosti, jejichž řešení je často mezioborové. „Novým profesorkám a profesorům bych chtěla popřát, abyste byli
pro své mladší kolegy životními vzory. Věřím, že akademickou vyspělost lze nejlépe vybudovat laskavostí a spoluprací,“ dodala
na závěr své zdravice.? 
Na slova rektorky navázal ministr školství Petr Gazdík . „Je mi velkou ctí, že mi dnes poprvé byla svěřena tato milá povinnost a
mohu osobně předat dekrety nově jmenovaným profesorkám a profesorům.“? Zdůraznil, že získání profesorského titulu je
významným oceněním špičkové pedagogické činnosti a výjimečné vědecké či umělecké práce. „Za dnešním jmenováním se
skrývá obrovské nasazení, trpělivost a každodenní cílevědomá práce. Chtěl bych vám za to velmi poděkovat,“?? řekl a dodal,
že s profesorským titulem se také pojí obrovská odpovědnost za vlastní vědeckou práci, ale i sdílení zkušeností a vědomostí s
nastupujícími generacemi studentů a začínajících vědeckých pracovníků. 
„Věřím, že se vám dnešním dnem otevřou nová okna vašich výzkumných i pedagogických příležitostí a že nový titul bude
impulzem k další práci a posouvání vašich vědních a uměleckých oborů, ze kterých budeme moci čerpat my všichni. Ze srdce
vám osobně přeji mnoho sil a odhodlání při naplňování vašeho života.“? 
Slavnostního předávání se osobně zúčastnilo sedmdesát sedm profesorů a profesorek českých vysokých škol z celkového
počtu osmdesáti nově jmenovaných. Kompletní seznam naleznete zde 
Profesorské dekrety udělené na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy převzali: 
doc. RNDr. Jan BRÁBEK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie. Působí v Laboratoři invazivity
nádorových buněk na Přírodovědecké fakultě UK. 
doc. MUDr. Jiří BRONSKÝ, Ph.D. (2. LF UK) pro obor: Pediatrie. Působí na Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické
kliniky Fakultní nemocnice v Motole. 
doc. PhDr. Petr ČERMÁK, Ph.D. (FF UK) pro obor: Románské jazyky. Působí na Ústavu románských studií Filozofické fakulty
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UK. 
doc. Mgr. Lucie DOLEŽALOVÁ, Ph.D. (FF UK) pro obor: Řecká a latinská studia. Působí na Ústavu řeckých a latinských studií
Filozofické fakulty UK a na Fakultě humanitních studií UK. 
doc. Mgr. Zdeněk DVOŘÁK, Ph.D. (MFF UK) pro obor: Informatika – teoretická informatika. Působí na Informatickém ústavu
Matematicko-fyzikální fakulty UK. 
doc. JUDr. Bc. Tomáš GŘIVNA, Ph.D. (PF UK) pro obor: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Působí na Katedře
trestního práva Právnické fakulty UK. 
doc. JUDr. Jakub HANDRLICA, Ph.D. (PF UK) pro obor: Správní právo a správní věda. Působí na Katedře správního práva a
správní vědy Právnické fakulty UK. 
doc. PhDr. Tomáš HAVRÁNEK, Ph.D. ( FSV  UK ) pro obor: Ekonomické teorie. Působí na Institutu ekonomických studií
Fakulty  sociálních  věd  UK . 
doc. MUDr. Tomáš HUCL, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Vnitřní nemoci. Působí na IV. Interní klinice 1. lékařská fakulty UK a
Klinice hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny. 
doc. RNDr. Radan HUTH, DrSc. (PřF UK) pro obor: Fyzická geografie. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a Ústavu fyziky
atmosféry Akademie věd ČR. 
doc. Mgr. Kateřina JIRSOVÁ, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Lékařská biologie a genetika. Působí na Ústav biologie a lékařské
genetiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
doc. PhDr. Vojtěch KOLMAN, Ph.D. (FF UK) pro obor: Filozofie. Působí na Filozofické fakultě UK a Ústavu filosofie a
religionistiky Akademie věd ČR. 
doc. RNDr. Martin KOŠŤÁK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Geologie. Působí na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké
fakulty UK. 
doc. RNDr. Jan KOTEK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Anorganická chemie. Působí na Katedře anorganické chemie
Přírodovědecké fakulty UK. 
doc. Mgr. David KREJČIŘÍK, Ph.D. (MFF UK) pro obor: Matematika – matematická analýza. Působí na Fakultě jaderná a
fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. 
doc. PhDr. Judita KUČEROVÁ, Ph.D. (PedF UK) pro obor: Hudební teorie a pedagogika. Působí na Katedře hudební výchovy
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 
doc. MUDr. Ing. Lukáš LAMBERT, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Radiologie. Působí na Radiodiagnostické klinice 1. lékařské
fakulty UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. 
doc. MUDr. Petra LIŠKOVÁ, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Oční lékařství. Působí na Oční klinice 1. lékařské fakulty UK. 
doc. MUDr. Vojtěch MELENOVSKÝ, CSc. (1. LF UK) pro obor: Vnitřní nemoci. Působí na , III. interní klinice 1. Lékařské fakulty
UK a Klinice kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny. Předávání se osobně nezúčastnil. 
doc. MUDr. Jiří PÁRAL, Ph.D. (LF HK) pro obor: Chirurgie. Působí na Katedře chirurgie Lékařské fakulty v Hradci Králové UK a
na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. 
doc. RNDr. Helena RYŠLAVÁ, CSc. (PřF UK) pro obor: Biochemie. Působí na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK. 
doc. Mag. Phil. Dr. iur. Harald Christian SCHEU, Ph.D. (PF UK) pro obor: Evropské právo. Působí na Katedře evropského
práva Právnické fakulty UK a na Katedře veřejnoprávních disciplín Policejní akademie České republiky v Praze. 
doc. MUDr. Alan STOLZ, Ph.D. (2. LF UK) pro obor: Chirurgie. Působí na Chirurgické klinice 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní
nemocnice v Motole. 
doc. RNDr. Miroslav ŠTĚPÁNEK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Makromolekulární chemie. Působí na Katedře fyzikální a
makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK. 
doc. MUDr. Petr ZACH, CSc. (3. LF UK) pro obor: Anatomie, histologie a embryologie. Působí na Anatomickém ústavu 3.
lékařské fakulty UK a v Národním ústavu duševního zdraví. 
doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc. (FF UK) pro obor: Lingvistika konkrétního jazyka Asie. Působí na Ústavu srovnávací
jazykovědy Filozofické fakulty UK. 
TEXT: Pavla Hubálková 
FOTO: Hynek Glos 

Profesor Jiří Bronský (vlevo v první řadě) a profesor Jan Brábek. 

Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Istanbulu skončila, závěry zatím nezveřejnila ani jedna strana URL
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Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval ruské a ukrajinské vyjednávače k dojednání příměří a řekl, že Ankara je
připravena uspořádat schůzku prezidentů obou zemí Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Učinil tak před záhajením
jednání obou delegací v Istanbulu. Jednání skončila, výsledky zatím žádná ze stran nezveřejnila. Obě strany však předem
vyjádřily skepsi ohledně vyhlídek na průlom. Válka na Ukrajině není podle Kremlu důvodem pro použití jaderných zbraní.
Moskva v úterý vyhostila diplomaty pobaltských zemí. Ukrajinský prezident Zelenskyj poděkoval premiérovi Petru Fialovi (ODS)
za pomoc, kterou Česko jeho zemi poskytuje.

Prezident Erdogan promluvil k oběma delegacím poté, co dorazily do istanbulského paláce Dolmabahçe na evropském břehu
Bosporu. Podle ukrajinské ambasády v Ankaře pak hovory začaly nejprve na úrovni vedoucích delegací, zbytek zástupců se k
nim přidal později. Vyjednávací týmy vedly podle BBC poradci prezidentů obou zemí.

Setkání po více než třech týdnech začalo vlažně, uvedl reportér ukrajinské televize. „Bylo to chladné přivítání, bez podání
rukou,“ uvedl reportér, aniž by bylo jasné, zda byl u prvního setkání delegací přítomen, nebo informaci dostal od jeho
účastníků.
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Jednání už ale skončila, uvedla podle agentury Reuters ukrajinská ambasáda v Turecku. Závěry zatím ani jedna strana
nezveřejnila. Zástupci obou zemí jednali s přestávkami zhruba čtyři hodiny. Zatím není jasné, zda budou pokračovat i ve středu,
napsala agentura Reuters.

The negotiations in #Istanbul started.Delegations were personally welcomed by President #Erdogan who called on the parties
to a truce. Erdogan also spoke with Roman #Abramovich. pic.twitter.com/iAAqh5rkJX

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

„Doufám, že za několik hodin přijdeme s nějakým prohlášením o výsledcích,“ uvedl ještě před ukončením jednání šéf ruské
delegace Vladimir Medinskij.

„V chodu jsou intenzivní vyjednávání o některých významných otázkách, nejdůležitější z nich je dohoda na mezinárodních
bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. S takovou dohodou budeme moci ukončit válku,“ uvedl také ještě během jednání
poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Druhým zásadním tématem je podle něj zajištění příměří, díky kterému se
vyřeší humanitární problémy, kterým Ukrajinci čelí. Není ovšem jasné, jestli jednání neskončilo předčasně.

Vyjednavači Kyjeva a Moskvy, jejíž vojska 24. února vpadla na Ukrajinu, se osobně dříve několikrát setkali v Bělorusku,
naposledy 7. března. O tři dny později se na okraj diplomatického fóra v turecké Antalyi setkal šéf ruské diplomacie Sergej
Lavrov s Kulebou. Od té doby dosud už delegace jednaly prostřednictvím videokonferencí.

Očekávání nebyla velká

Ukrajina usiluje o uzavření příměří, aniž by se vzdala území či suverenity, připomněla BBC. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro
Kuleba podle ní před jednáním uvedl, že minimálním programem, s kterým jde jeho země do jednání v Turecku, jsou
humanitární otázky, maximálním pak je dosažení příměří.

Kuleba tvrdí, že rozhovory uvízly na otázkách, k jejichž řešení nemají vyjednávači mandát, a proto je nutná schůzka hlav států,
aby vyřešily hlavní problémy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ovšem uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná,
až bude jasné řešení klíčových otázek.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko pochybuje, že jednání přinesou nějaký průlom, stejně jako
nejmenovaný představitel americké diplomacie, podle kterého se šéf Kremlu Vladimir Putin nejeví být připraven ke
kompromisům, aby válku ukončil.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov dal najevo, že se na závěr istanbulských jednání nedá očekávat oznámení o schůzce
prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Na pořadu rozhovorů nemá podle něj být ani případná
výměna zajatců.

Jednání se účastnil i Abramovič

Na jednání se osobně dostavil i ruský miliardář Roman Abramovič, který je kvůli ruské invazi na Ukrajinu na sankčních
seznamech EU či Velké Británie. Oligarcha není oficiálním členem ruské delegace, ale hovorů se osobně účastnil, uvedl Kreml,
podle kterého toto zapojení schválily obě strany.

Minulý týden Kreml uvedl, že se Abramovič do vyjednávání zapojil pouze v počáteční fázi. Podle médií se u něj a dalších dvou
účastníků jednání mezi Moskvou a Kyjevem na začátku března projevily příznaky otravy.

Michal Smetana z Centra pro výzkum míru Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že i přes nevelká očekávání se
mohou rozhovory posunout v některých dílčích tématech. „Pořád je zde otázka jednání o jednotlivých humanitárních
koridorech, což může pomoct evakuovat jedince a civilisty z nejvíc zkoušených měst. A samozřejmě se může dál pracovat na
sbližování vzájemných pozic, například otázka neutrality (Ukrajiny) je něco, k čemu je potřeba hodně diskuze,“ uvedl analytik.

Ještě před dvoustranným jednáním se konalo krátké třístranné setkání s Erdoganem. Ruská strana podle státní agentury
TASS nevylučovala, že turecký prezident by při této příležitosti mohl nastolit téma vyhrocení situace v Náhorním Karabachu, o
který vedou spor –? a předloni svedly několikatýdenní válku –? Arménie a Ázerbájdžán. „Času bude ale málo,“ dodal zdroj
obeznámený se situací.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial
mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp

— max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

Vyhoštění pobaltských diplomatů

Ruské ministerstvo zahraničí v úterý oznámilo vyhoštění celkem deseti diplomatů z Estonska, Litvy a Lotyšska. Jde o odvetu za
obdobný krok pobaltských států, které dříve tento měsíc prohlásily za nežádoucí osoby celkem deset pracovníků ruských
zastupitelských úřadů.

Ministerstvo v komuniké uvedlo, že na základě principu reciprocity zrušilo akreditaci čtyřem pracovníkům litevského
velvyslanectví, třem pracovníkům lotyšského velvyslanectví, jakož i třem pracovníkům estonského velvyslanectví a pskovské
kanceláře estonského konzulátu v Petrohradu. Tito diplomaté dostali na opuštění Ruska stejně času, jako ruští diplomaté
vyhoštění z Pobaltí, dodala ruská diplomacie.

Současně s pobaltskými státy vyhostilo deset ruských diplomatů i Bulharsko a mezitím Polsko opustilo 45 vyhoštěných
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pracovníků ruského zastupitelského úřadu. Moskva přislíbila, že na tyto kroky odpoví.

Peskov: Válka na Ukrajině není důvodem pro použití jaderných zbraní

Mluvčí Kremlu Peskov tvrdí, že jaderné zbraně použije Rusko jen v případě ohrožení vlastní existence. „Jakýkoli výsledek
operace (na Ukrajině) samozřejmě není důvodem pro použití jaderné zbraně,“ řekl americké veřejnoprávní stanici PBS. „Máme
bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a
skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země.“

Peskov minulý týden opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva
vnímá jako „existenční ohrožení“. Na otázku, za jakých podmínek by Putin nasadil jaderné síly, Peskov stejně jako nyní
odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do
„zvláštního režimu“ bojové pohotovosti, což odůvodnil „agresivními vyjádřeními“ představitelů členských zemí NATO a
„nelegitimními“ sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi. Americký prezident Joe Biden minulý týden varoval, že
USA by zareagovaly, pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně.

Peskov se vyjádřil také k možnosti zastavení dodávek ruského plynu v případě, že by za něj Evropská unie odmítla platit v
rublech. „Žádná platba - žádný plyn,“ řekl americké televizi. Moskva podle něj vyčká na konečnou odpověď sedmadvacítky a
poté určí další kroky. „V žádném případě se ale nehodláme chovat jako charita a poskytovat západní Evropě plyn zdarma.“

Šéf Kremlu Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných „nikoliv přátelských
zemí“. Státy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, na něž by se opatření mělo vztahovat, v pondělí ruský požadavek odmítly
s tím, že by šlo o jednostranné porušení smluv.

Zelenskyj poděkoval Fialovi

Ukrajinský prezident Zelenskyj poděkoval předsedovi české vlády Petru Fialovi (ODS) za podporu, které se jeho zemi od Česka
dostává. Uvedl to na Twitteru, přičemž zmínil humanitární pomoc i podporu v oblasti bezpečnosti, a také pomoc ukrajinským
uprchlíkům. „Opravdu si toho ceníme!“, píše se na jeho účtu.

Thanked ???? Prime Minister @P_Fiala for supporting ???? people in the fight against Russian aggression. Noted the
significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech
Republic. We really appreciate it!

— ???? ????? (@ZelenskyyUa) March 29, 2022

Zelenskyj hodlá pokračovat v projevech k poslancům západních zemí: po poledni prostřednictvím telemostu promluví k
dánskému parlamentu. V minulých dnech a týdnech vystoupil na dálku s projevem v Evropském parlamentu, v americkém
Kongresu či k německým, kanadským, britským a izraelským poslancům. V emotivních proslovech vyzýval k další podpoře pro
svou zemi a k přísnějším protiruským sankcím.

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) bude o situaci na Ukrajině jednat v Ženevě. Začátkem měsíce rada schválila rezoluci
odsuzující možné porušování lidských práv ze strany ruských sil při invazi na Ukrajinu a oznámila ustavení komise, která bude
tyto případy vyšetřovat.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi přijel na Ukrajinu, kde bude jednat s představiteli tamní
vlády o zajištění bezpečnosti jaderných elektráren. Agentura o tom informovala v komuniké, podle kterého připravila podrobné
plány na ochranu těchto ukrajinských zařízení.

Na Ukrajině funguje patnáct jaderných reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách. Speciální provoz platí v odstaveném
Černobylu, který nyní okupují ruští vojáci. Několik dní po zahájení invaze ruské jednotky obsadily i Záporožskou jadernou
elektrárnu, která je považována za největší v Evropě. Ostřelování zařízení na jihu Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku Západu i
odborníků.

Ukrajina v Istanbulu navrhla cestu k neutralitě, Rusko slíbilo omezení vojenských aktivit u Kyjeva URL
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Vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou v Istanbulu byla konstruktivní, uvedl ruský vyjednavač. Podle Kyjeva byl posun
dostatečný k uskutečnění setkání prezidentů obou zemí. Ukrajina údajně navrhla Rusku systém záruk, který by mohl vést až k
její neutralitě. Rusko údajně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Válka na Ukrajině není podle Kremlu
důvodem pro použití jaderných zbraní. Moskva v úterý vyhostila diplomaty pobaltských zemí. Ukrajinský prezident Zelenskyj v
úterním projevu k dánskému parlamentu opět žádal o zpřísnění sankcí vůči Rusku.

Ukrajinská delegace na úterních vyjednáváních v Istanbulu navrhla ruské straně systém bezpečnostních záruk. Pokud by
fungoval, Kyjev odsouhlasí neutrální status Ukrajiny, uvedl podle agentury Reuters jeden z ukrajinských vyjednavačů. Nejprve
však podle něj musí na celé Ukrajině zavládnout mír. Podle šéfa ruské delegace byla jednání konstruktivní, návrhy Kyjeva nyní
prostuduje ruský prezident Vladimir Putin.
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Ukrajina také navrhuje Rusku patnáctileté konzultační období o statusu anektovaného Krymu, uvedla podle Reuters po jednání
ukrajinská delegace.

Posun při úterním jednání byl podle ukrajinské delegace dostatečný k tomu, aby se Putin setkal se svým ukrajinským
protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle ruské delegace je setkání na nejvyšší úrovni možné pouze v případě, že dohodu
stvrdí ministerstva zahraničí.

Rusko slibuje, že omezí vojenské aktivity

Rusko výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu, oznámil dnes po ukončení mírových rozhovorů mezi
delegacemi Kyjeva a Moskvy náměstek ruského ministra obrany Alexandr Fomin. Krok zdůvodnil zlepšením vzájemné důvěry a
vytvořením podmínek vhodných pro dosažení dohody, píše ruská státní agentura TASS.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už před začátkem jednání v istanbulském paláci Dolmabahçe vyzval ruské a
ukrajinské vyjednávače k dojednání příměří a řekl, že Ankara je připravena schůzku prezidentů obou zemí Vladimira Putina a
Volodymyra Zelenského uspořádat.

Setkání po více než třech týdnech původně začalo vlažně, uvedl reportér ukrajinské televize. „Bylo to chladné přivítání, bez
podání rukou,“ uvedl reportér, aniž by bylo jasné, zda byl u prvního setkání delegací přítomen, nebo informaci dostal od jeho
účastníků.

Zástupci obou zemí jednali s přestávkami zhruba čtyři hodiny. Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou podle Turecka dosáhla dosud
nejvyznamnějšího pokroku. Ve středu pokračovat nebudou, uvedla turecká diplomacie.

The negotiations in #Istanbul started.Delegations were personally welcomed by President #Erdogan who called on the parties
to a truce. Erdogan also spoke with Roman #Abramovich. pic.twitter.com/iAAqh5rkJX

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

Vyjednavači Kyjeva a Moskvy, jejíž vojska 24. února vpadla na Ukrajinu, se osobně dříve několikrát setkali v Bělorusku,
naposledy 7. března. O tři dny později se na okraj diplomatického fóra v turecké Antalyi setkal šéf ruské diplomacie Sergej
Lavrov s Kulebou. Od té doby dosud už delegace jednaly prostřednictvím videokonferencí.

Očekávání nebyla velká

Ukrajina usiluje o uzavření příměří, aniž by se vzdala území či suverenity, připomněla BBC. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro
Kuleba podle ní před jednáním uvedl, že minimálním programem, s kterým jde jeho země do jednání v Turecku, jsou
humanitární otázky, maximálním pak je dosažení příměří.

Kuleba tvrdí, že rozhovory uvízly na otázkách, k jejichž řešení nemají vyjednávači mandát, a proto je nutná schůzka hlav států,
aby vyřešily hlavní problémy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ovšem uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná,
až bude jasné řešení klíčových otázek.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko pochyboval, že jednání přinesou nějaký průlom, stejně jako
nejmenovaný představitel americké diplomacie, podle kterého se šéf Kremlu Vladimir Putin nejeví být připraven ke
kompromisům, aby válku ukončil.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov dal najevo, že se na závěr istanbulských jednání nedá očekávat oznámení o schůzce
prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Na pořadu rozhovorů nemá podle něj být ani případná
výměna zajatců.

Jednání se účastnil i Abramovič

Na jednání se osobně dostavil i ruský miliardář Roman Abramovič, který je kvůli ruské invazi na Ukrajinu na sankčních
seznamech EU či Velké Británie. Oligarcha není oficiálním členem ruské delegace, ale hovorů se osobně účastnil, uvedl Kreml,
podle kterého toto zapojení schválily obě strany.

Minulý týden Kreml uvedl, že se Abramovič do vyjednávání zapojil pouze v počáteční fázi. Podle médií se u něj a dalších dvou
účastníků jednání mezi Moskvou a Kyjevem na začátku března projevily příznaky otravy.

Michal Smetana z Centra pro výzkum míru Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že i přes nevelká očekávání se
mohou rozhovory posunout v některých dílčích tématech. „Pořád je zde otázka jednání o jednotlivých humanitárních
koridorech, což může pomoct evakuovat jedince a civilisty z nejvíc zkoušených měst. A samozřejmě se může dál pracovat na
sbližování vzájemných pozic, například otázka neutrality (Ukrajiny) je něco, k čemu je potřeba hodně diskuze,“ uvedl analytik.

Ještě před dvoustranným jednáním se konalo krátké třístranné setkání s Erdoganem. Ruská strana podle státní agentury
TASS nevylučovala, že turecký prezident by při této příležitosti mohl nastolit téma vyhrocení situace v Náhorním Karabachu, o
který vedou spor –? a předloni svedly několikatýdenní válku –? Arménie a Ázerbájdžán. „Času bude ale málo,“ dodal zdroj
obeznámený se situací.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial
mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp

— max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 265 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


Vyhoštění pobaltských diplomatů

Ruské ministerstvo zahraničí v úterý oznámilo vyhoštění celkem deseti diplomatů z Estonska, Litvy a Lotyšska. Jde o odvetu za
obdobný krok pobaltských států, které dříve tento měsíc prohlásily za nežádoucí osoby celkem deset pracovníků ruských
zastupitelských úřadů.

Ministerstvo v komuniké uvedlo, že na základě principu reciprocity zrušilo akreditaci čtyřem pracovníkům litevského
velvyslanectví, třem pracovníkům lotyšského velvyslanectví, jakož i třem pracovníkům estonského velvyslanectví a pskovské
kanceláře estonského konzulátu v Petrohradu. Tito diplomaté dostali na opuštění Ruska stejně času, jako ruští diplomaté
vyhoštění z Pobaltí, dodala ruská diplomacie.

Současně s pobaltskými státy vyhostilo deset ruských diplomatů i Bulharsko a mezitím Polsko opustilo 45 vyhoštěných
pracovníků ruského zastupitelského úřadu. Moskva přislíbila, že na tyto kroky odpoví.

Peskov: Válka na Ukrajině není důvodem pro použití jaderných zbraní

Mluvčí Kremlu Peskov tvrdí, že jaderné zbraně použije Rusko jen v případě ohrožení vlastní existence. „Jakýkoli výsledek
operace (na Ukrajině) samozřejmě není důvodem pro použití jaderné zbraně,“ řekl americké veřejnoprávní stanici PBS. „Máme
bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a
skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země.“

Peskov minulý týden opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva
vnímá jako „existenční ohrožení“. Na otázku, za jakých podmínek by Putin nasadil jaderné síly, Peskov stejně jako nyní
odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do
„zvláštního režimu“ bojové pohotovosti, což odůvodnil „agresivními vyjádřeními“ představitelů členských zemí NATO a
„nelegitimními“ sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi. Americký prezident Joe Biden minulý týden varoval, že
USA by zareagovaly, pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně.

Peskov se vyjádřil také k možnosti zastavení dodávek ruského plynu v případě, že by za něj Evropská unie odmítla platit v
rublech. „Žádná platba - žádný plyn,“ řekl americké televizi. Moskva podle něj vyčká na konečnou odpověď sedmadvacítky a
poté určí další kroky. „V žádném případě se ale nehodláme chovat jako charita a poskytovat západní Evropě plyn zdarma.“

Šéf Kremlu Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných „nikoliv přátelských
zemí“. Státy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, na něž by se opatření mělo vztahovat, v pondělí ruský požadavek odmítly
s tím, že by šlo o jednostranné porušení smluv.

Zelenskyj chce zpřísnit sankce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterním projevu k dánskému parlamentu prostřednictvím videopřenosu zopakoval
svou výzvu ke zpřísnění protiruských sankcí, včetně zablokování obchodu, zastavení nákupů ruské ropy a uzavření přístavů
pro ruské lodě.

Zelenskyj uvedl, že „brutalita konfliktu na Ukrajině je větší, než čeho jsme byli svědky za druhé světové války“. Připomněl přitom
situaci v jihoukrajinském městě Mariupol, které je obklíčeno ruskou armádou a čelí neustálému bombardování. Podle
prezidenta Ukrajiny ve městě stále zůstává uvězněno asi sto tisíc lidí.

Zelenskyj v poslední době přednesl obdobné projevy na dálku také k zákonodárcům Spojených států, Británie, Švédska,
Německa, Kanady, Izraele, Japonska či Evropské unie. Ve středu se očekává jeho projev k norskému parlamentu.

Ukrajinský prezident také v úterý poděkoval předsedovi české vlády Petru Fialovi (ODS) za podporu, které se jeho zemi od
Česka dostává. Uvedl to na Twitteru, přičemž zmínil humanitární pomoc i podporu v oblasti bezpečnosti, a také pomoc
ukrajinským uprchlíkům. „Opravdu si toho ceníme!“, píše se na jeho účtu.

Thanked ???? Prime Minister @P_Fiala for supporting ???? people in the fight against Russian aggression. Noted the
significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech
Republic. We really appreciate it!

— ???? ????? (@ZelenskyyUa) March 29, 2022

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) bude o situaci na Ukrajině jednat v Ženevě. Začátkem měsíce rada schválila rezoluci
odsuzující možné porušování lidských práv ze strany ruských sil při invazi na Ukrajinu a oznámila ustavení komise, která bude
tyto případy vyšetřovat.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi přijel na Ukrajinu, kde bude jednat s představiteli tamní
vlády o zajištění bezpečnosti jaderných elektráren. Agentura o tom informovala v komuniké, podle kterého připravila podrobné
plány na ochranu těchto ukrajinských zařízení.

Na Ukrajině funguje patnáct jaderných reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách. Speciální provoz platí v odstaveném
Černobylu, který nyní okupují ruští vojáci. Několik dní po zahájení invaze ruské jednotky obsadily i Záporožskou jadernou
elektrárnu, která je považována za největší v Evropě. Ostřelování zařízení na jihu Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku Západu i
odborníků.
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Když boj za národ, tak nejlépe na jaře. Jak se obnovovalo české národní uvědomění a proč se ruským jarem
ohání i Putin URL
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Národy či státy se prý rodí v boji. Dnešní hrdinský výkon Ukrajinců tomu dává, zdá se, za pravdu. A vypadá to, že i mnozí jindy
poklidní Češi, Moravané a Slezané propadli pod jejich vlivem bojové horečce. Jaká je v tomto ohledu naše historická
zkušenost? Hodně ji teď hledáme v letech 1968 nebo 1938, ale ona začíná dost možná ještě mnohem dál.

Když před několika dny slavil Putin se svými věrnými na stadionu v Lužnikách výročí připojení Krymu, připomněl pojem ruské
jaro. Což je termín, kterým svou okupaci této části Ukrajiny v roce 2014 maskoval. Ruská propaganda tak už tehdy zneužívala
odkaz na ukrajinské jaro, jak byl označován Euromajdan na přelomu let 2013 a 2014. A to byl zase vědomý odkaz na arabské
jaro probíhající po roce 2010.

Ostatně i my v Česku máme naše „jaro“ – to pražské z roku 1968 propojené s připomínkou „bratrské“ okupace. Jaro se ale jako
pojem označující moment probuzení, povstání, naděje a zrodu vrací – někdy jako idea či ideologie, jindy jako propaganda – do
evropské a potažmo světové politiky a společnosti nejpozději od poloviny 19. století, minimálně od tzv. jara národů v roce
[lock]1848.

Revoluční rok 1848 je vlastně první moment v novodobé historii, kdy se stále ještě mladé a neukotvené české společenství
projeví v nějakém boji. Netýkalo se to zdaleka jen Čechů, šlo skoro o celou tehdejší Evropu. My dnes máme ten rok, pokud
vůbec, redukovaný nejčastěji asi na písničku Jaromíra Nohavici o generálu Windischgrätzovi. Jenže pro budoucnost české
mentality, tradici, mýty i politické zvyklosti to byl rok do značné míry formující.

Nebude od věci si připomenout některé momenty (když už na celek by nestačily ani celé tyto noviny), které z toho jara před 174
lety přešly i do našich pozdějších let a desetiletí. A možná v něčem i do dneška, protože dějiny jsou nakonec také sdílení
zkušeností přes generace.

Modernizace a národní uvědomění

Začalo to revolucí v lednu na Sicílii a postupovalo skoro po týdnech celou tehdejší Itálií, přeskočilo do Francie, Německa,
Rakouska… Někde se revoluce roku 1848 projevovaly více nacionálně, jinde se spíš bojovalo za ústavu – konstituci, ale v
zásadě šlo všude o podobný příběh. Evropa po Napoleonovi se měla v očích svých tvůrců, jako byl například rakouský kancléř
Klemens Metternich, konzervovat. Jen ne žádný velký a rychlý vývoj, který by přinesl dalšího Napoleona.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, která navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl se věnoval explozi mnoha historických
srovnání vyvolaných agresí na Ukrajině. Nejčastěji s lety 1938 a 1968.„Hitlerizace“ či „stalinizace“ Vladimira Putina nezná
hranic. Jenže tyto „paralely“ nefungují..

Mezitím ale roste a sílí hned několik moderních fenoménů – vzdělání je stále dostupnější a domohou se jej nejen elitní vrstvy,
ale šíří se i mezi měšťanstvo a chudší třídy. Což je pojem, který právě v této době vnáší do evropského myšlení Karl Marx.
Ostatně v roce 1848 vydává svůj Komunistický manifest. Není divu, průmyslová revoluce už nějakou dobu formuje do té doby
nevídaný stav – dělníky, ke kterým se Marxovy myšlenky a vize upínají. A když k tomu připojíme ekonomickou krizi způsobenou
suchem a nedostatkem potravin, máte na světě mix, který žádná konzervační snaha staré nobility nemůže udržet v klidu příliš
dlouho.

Zvlášť když k tomu připojíte tu tehdy největší novou sílu, kterou byl nacionalismus. Vznik dilematu, zda státy stojí na
dynastickém, zemském principu, nebo na principu národním. Tedy zda stát tvoří území pod jedním panovníkem, nebo zda jej
tvoří lidé stejného jazyka, historie a tradic neboli národnosti. Má na nás někdo historicky nárok jenom proto, že nás nějakou
dobu držel ve svém státě, nebo máme my nárok na sebeurčení, protože se cítíme býti národem? Dilema, které se bude řešit po
desítky let, někde ho vyřeší první světová válka, jinde nebude dořešeno zjevně dodnes.

Radikálové a umírnění

Během jara 1848 se na scéně evropské politiky objeví jako nový silný hráč etnický princip, který v budoucích letech
poznamená mnohé a nejsilněji s Evropou zamává v následujícím století. Když se v březnu 1848 začne bouřit Vídeň, připojí se
po několika dnech také Praha. Iniciativy se chopí radikální demokraté ze spolku Český repeal a svolají schůzi do
Svatováclavských lázní.

Žádají, tak jako Vídeňané, zřízení obecních samospráv, zrušení cenzury a ústavu. Ve Vídni zatím začne skutečná revoluce a
střelba v ulicích, císař ustupuje, propouští Metternicha, ruší cenzuru a slibuje ústavu i zrušení roboty. Čechům dokonce
nakonec přislíbí jazykovou rovnoprávnost, čímž ale zase popudí české Němce, a spor se dál hrotí.

Rakousko má však zásadnější problém v italských državách – řeší revoltu v Lombardii, Milánu a Benátkách, kterou krvavě
potlačí až maršál Radecký. Češi se v první chvíli cítí uspokojeni a v Národním výboru mají vrch umírnění liberálové Palacký,
Šafařík, Borovský, Rieger a Brauner. Do evropské politiky je nakonec vtahují právě čeští Němci.

Psaní do Frankfurtu

Motivy tehdejších revolucí v Evropě mají sice hodně společného, ale liší se některé akcenty. Někde je to téma ústavy jako
protipólu absolutistické monarchie, jinde, jako v italských či německých státech, je tématem revolty integrace do většího
národního celku. A právě německý problém je jedním ze zásadních momentů toho roku také pro formující se českou otázku i
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budoucí česko-německé vztahy.

Otázku, zda se Němci v Evropě mají spojit do celku maloněmeckého, nebo velkoněmeckého, má vyřešit sjezd německých
národů svolaný do Frankfurtu. Do přípravného výboru jsou pozváni zástupci národů hovořících německy. Zatímco mezi
rakouskými pozvanými zástupci je i liberál a pozdější symbol útlaku Alexander Bach, z Prahy dostane pozvánku „otec českého
národa“ František Palacký.

František Palacký Repro: Archív Michala Stehlíka
Pozvání odmítne svým slavným Psaním do Frankfurtu, ve kterém se vysloví pro budoucnost Čechů v Rakousku. Jeho
austroslavistická koncepce zakládá sice budoucí českou politiku a její umírněné projevy, ve své době ale vybudí ostrou
polemiku s českými Němci, která pak stojí zase v základu letitých sporů o to, kam mají české země patřit. Uzavře ji až tragika
druhé světové války a následného vysídlení.

Pražská eskalace

Když ale mohou snít o spojení na etnickém principu Italové nebo Němci, proč ne Slované? A tak se na počátku června 1848 v
Praze schází Slovanský sjezd. Ľudovítu Štúrovi se sice nepodařilo prosadit, aby to byl sjezd všech slovanských národů, ale
aspoň se povede, že se tohoto setkání slovanských národů rakouské monarchie mohou ostatní Slované účastnit jako hosté.
Sjezd měl vytvořit spolek rakouských Slovanů, vyřešit jejich vztahy ke Slovanům mimo Rakousko, odsoudit rozdělení Polska,
Slováci a Rusíni žádali uznání, že jsou také samostatnými národy, a také se řešil vztah k neslovanským národům, hlavně k
Němcům.

Než se ale cokoli vyřešilo, došlo k tragédii. Z velké části k ní přispěl generál Alfred Windischgrätz, který potlačil povstání ve
Vídni (při tomtéž později v Maďarsku ale neuspěl). Zde měl klidnit nálady v Praze, ale spíše je, řečeno dnešním slovníkem,
eskaloval. Obsadil město poměrně velkým a v ulicích viditelným počtem vojáků, 7. června v době Slovanského sjezdu
uspořádal ostentativní přehlídku a 11. června povolal posily.

Rakousko-český šlechtic polní maršál Alfred Windischgrätz. Repro: litografie J. Kriehubera, 1849.
Zástupci sjezdu k němu vyšlou deputaci, která generála žádá, aby eskalaci mírnil. Generál odmítne. Druhý den se na Koňském
trhu koná mše, dojde k nepokojům a dav se v Celetné ulici střetne s vojskem. V této ulici má totiž sídlo Windischgrätzův štáb.
Náhodná střela při tom zasáhne a zabije generálovu manželku Marii Eleonoru Windischgrätzovou. Propuká povstání a
Slovanský sjezd není vlastně dodnes ukončen.

Boje v pražských ulicích, červen 1848. Repro: British Library
Pětidenní boje v pražských ulicích, hlavně kolem Klementina, kde je centrum radikálních demokratů, jako byli Frič, Sabina,
Vincenc Haštalský, Emanuel Arnold a další, přinesou přes čtyřicet padlých revolucionářů. Ztráty má i Windischgrätzova strana.
Zatímco císařská armáda si odnesla z Prahy poznání, že politickou revoltu lze zvládnout bojem, a brzy to znovu dokáže ve
Vídni, Češi si odnesli zkušenost, že touto cestou se naplnění svých požadavků nedomohou.

Česká politika si odnese zkušenost, že všelijaké nadšení brzy opadne, hrdinové z barikád dopadnou špatně a pořádná politika
je především těžká a pomalá práce, a ne mávání šavlí na barikádě. Protipólem revolučního, skokového nadšení se pak v druhé
polovině 19. století stala tzv. drobečková politika, pomalé dosahování cílů v rámci možného.

Až rok 1848 dorazí do Moskvy

A tato tradice se pak promítne nejen do praktické politiky, ale také do české literární tradice, kde ji nejvýstižněji vyjádří asi Alois
Jirásek, když svou novelu Filosofská historie popisující pražskou revoluci uzavírá větou někdejšího studentského radikála:
„Nepřítel nás porazil, protože jsme nebyli připraveni k boji.“

Přitom rok 1848 proměnil i pro budoucí českou politiku mnohé. Nejenže nastartoval cestu k ústavě a k ekonomicky zásadnímu
zrušení roboty, ale také založil roli a vliv obecních samospráv, které během dalších desetiletí začnou postupně obsazovat i
Češi, zdejší města se zvolna bohemizují. Národy, i když zatím nedosáhly samostatnosti, se proberou a uvědomují si, že jsou.
Nesou si z roku 1848 razítko revoluce a krve.

Své o tom ví zvláště Maďaři, jejichž odpor musí nakonec Vídeň zlomit až za pomoci ruského cara v bitvě u Világoše v srpnu
1849. A zatímco se následně v říjnu u Aradu věší třináct uherských generálů a zastřelen je tentýž den i předseda jejich
samostatné vlády liberál Lájos Batthyány, u nás stačí deportace těch nejodbojnějších, přičemž v paměti nám dnes už zůstává
hlavně Havlíčkův exil v Brixenu.

Snad proto se dodnes mnohá národnostní a emancipační hnutí vztahují ke slovu jaro. Nejen kvůli tomu, že nese naději a
zrození, ale také proto, že to první jaro roku 1848 vlastně národy jako politický prvek ukovalo. Sice většině z nich trvalo ještě
desítky let, než se staly národy politickými, ale zrod to byl. A jak je vidět na dnešní Ukrajině, základní půdorys toho příběhu se
stále může vracet. Zvlášť když se najde despocie, která v jistém ohledu hranici roku 1848 ještě nepřekročila a dál odmítá
princip sebeurčení národů ve jménu své imperiální ambice.

Stručně

Řada významných historických okamžiků spojených s bojem za národní emancipaci a státní či politické uspořádání začala
nejen v Evropě v jarním období.
U nás je často připomínáno pražské jaro v roce 1968, ale můžeme jít ještě dál – do revolučního roku 1848, k událostem, které
se občas nazývají „jarem Evropy“.
Jaro roku 1848 vlastně národy jako politický prvek ukovalo.
Dodnes se však najde despocie, která v jistém ohledu hranici roku 1848 ještě nepřekročila a dál odmítá princip sebeurčení
národů ve jménu své imperiální ambice.
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Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.

Méně tepla doma i v kanceláři může pomoci v boji proti Rusku i změně klimatu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tereza Koudelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 11:17 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tereza Koudelová 
Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky
mezinárodní organizace Sea... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

MUNI’s Faculty of  Social  Sciences  To Host Public Debate On Ukraine Crisis In English URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: brnodaily.cz , Autor: Jack Stephens , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 11:45 , Země: Česko
The event will be held next Tuesday, 5 April, in the atrium of the faculty building, and is intended as the first in a series of
English-friendly debates featuring experts from the faculty staff. Photo credit: Tomáš Hájek.

Brno, 30 March (BD) – Masaryk University’s Faculty  of  Social  Sciences  (FSS) is to launch a series of English-language
public debates with a discussion of the current situation in Ukraine. The event will take place next Tuesday, 5 April, at 16:30, in
the atrium of the faculty building. 
The debate will feature contributions from Petra Kuchyňková, Vladan Hodulák, Jan Osička and Zinaida Bechná from the
faculty’s Department of International Relations and European Politics, who will discuss the conflict in the context of International
Relations, Economics and Energy Security. The experts will provide their perspectives on the current situation, and also take
questions from the audience. 
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Rusista Glanc: Lidé v Rusku mají strach. Nevíme, co si myslí, není možné tam udělat průzkum mínění URL
Automatický překlad
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Od Kyjeva podle Pentagonu odjíždí malý počet ruských jednotek směrem na sever. Moskva je prý nestahuje z bojů, nýbrž
přesouvá na jiná místa na Ukrajině, kde možná chystá velkou ofenzivu. „Je velmi pravděpodobné, že Rusko nemá síly na to,
aby dále útočilo ve všech třech směrech, ve kterých začalo s ofenzivou. A tak si vybralo jeden z těch směrů a zároveň
oznámilo, že to byl ten původní cíl. Případné úspěchy může vydávat za úspěch celé operace,“ soudí analytik Jan Ludvík.

Ludvík, který působí jako odborný asistent na Katedře bezpečnostních studií Institutu politických studií Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy , připomíná, že ruská ofenziva začala před měsícem na východě vůči Donbasu a na Charkov, na jihu
směrem na Mikolajiv a na severu ke Kyjevu.

„Když ruská oficiální místa oznámila to stahování vojsk, šlo o první obrat ve vyprávění, kterým ruská propaganda zásobuje
informační prostor od 24. února. Dosud šlo o stále postupující denacifikaci, absurdní pojem, kterým ruská propaganda dost
úspěšně drží část společnosti v perverzním nadšení pro militaristickou kampaň, ničení ukrajinských měst, zabíjení vojáků a
civilistů,“ všímá si rusista, překladatel a vysokoškolský pedagog Tomáš Glanc. Podle něj tento narativ vychází z kultu vítězství
ve druhé světové válce.

Ve válce na Ukrajině ale Rusko zatím svých původních cílů nedosáhlo, připomíná analytik.

„Původní scénář téměř s jistotou byl provést změnu režimu v Kyjevě. Vycházel z ne úplně opodstatněného předpokladu, že se
Ukrajina nebude bránit a že se v podstatě rozloží. I proto Rusko zaútočilo způsobem, který v prvních dnech spíše připomínal
pokus o policejní operaci než vojenskou, koncentrovanou sílu,“ hodnotí Ludvík a dodává:

„Za to, jak se přepočítalo, zaplatilo Rusko velkými ztrátami, které mu v podstatě znemožnily operaci úspěšně dokončit. A v tuto
chvíli není vůbec jasné, jestli, i kdyby Kreml přeskupil svoje síly, by ještě mohl dosáhnout nějakého velkého vítězství.“

Jenže sílu na velké vítězství teď zřejmě nemá ani Ukrajina, připomíná analytik: „Nezdá se, že by teď měly strany zásadní
perspektivu mobilizovat další síly. Vojensky směřuje konflikt k určitému zamrznutí.“

Jak se to odráží na popularitě prezidenta Vladimira Putina, je obtížné zjistit, říká rusista Glanc:

„Uskutečnit v Rusku spolehlivý průzkum veřejného mínění není možné, protože lidé mají strach. Vědí, že za diskreditaci
ozbrojených sil mohou hrozit vysoké tresty. Je to země, kde je průzkum veřejného mínění v jistém smyslu bezcenný.“

Někteří Rusové v posledních dnech našli novou formu protestu: Vyrábějí figurky z plastelíny, papíru nebo dráty s nápisy proti
válce na Ukrajině, rozmisťují je po městech a fotky pak označují heslem malinký protest.

„Víme, že v Rusku je zájem o službu VPN, takže víme jistě, že je tam zájem o obcházení informační blokády, která je po zahájení
války masivní. Ale není možné to přeceňovat. Těch lidí jsou sice tisíce, ale jejich vliv na celkovou atmosféru v zemi je velmi
omezený,“ uzavírá Glanc.

Jsou současné západní sankce proti Rusku dostatečné a bylo by možné je ještě zpřísnit? Co teď ohrožuje jednotu Evropské
unie? Poslechněte si Téma Plus Renaty Kropáčkové.

Osobnost Plus: Tomáš Karásek, děkan FSV UK  a bezpečnostní analytik URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Popis podcastu Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí.

Tomáš Karásek, děkan FSV UK  a bezpečnostní analytik URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Popis podcastu Interview s významnými osobnostmi české společnosti. Barbora Tachecí a v pátek
Lucie Vopálenská hledají nepovrchní odpovědi.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 270 / 328

http://plus.rozhlas.cz/rusista-glanc-lide-v-rusku-maji-strach-nevime-co-si-mysli-neni-mozne-tam-udelat-8713213
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Frusista-glanc-lide-v-rusku-maji-strach-nevime-co-si-mysli-neni-mozne-tam-udelat-8713213
https://talk.youradio.cz/porady/rozhovory/osobnost-plus-tomas-karasek-dekan-fsv-uk-a-bezpecnostni-analytik
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Frozhovory%2Fosobnost-plus-tomas-karasek-dekan-fsv-uk-a-bezpecnostni-analytik
https://talk.youradio.cz/porady/osobnost-plus/tomas-karasek-dekan-fsv-uk-a-bezpecnostni-analytik
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fosobnost-plus%2Ftomas-karasek-dekan-fsv-uk-a-bezpecnostni-analytik
http://www.newtonmedia.eu/


Osobnost Plus: Tomáš Karásek, děkan FSV UK  a bezpečnostní analytik URL
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Poslechněte si podcast Popis podcastu Silná témata, o kterých se ve společnosti právě mluví.

Proti NATO Kreml jadernou zbraň nepoužije. Proti Ukrajině je to nepravděpodobné ale reálnější, říká
bezpečnostní expert Karásek URL
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Válka na Ukrajině se podle ruské strany dostala do další fáze – a znovu se začalo spekulovat o možném použití jaderných
zbraní. Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zároveň i expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek k tomu říká: „Já si to úplně nemyslím. Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít jadernou
zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu.“

„A zatím taková situace nenastává,“ dodává v pořadu Osobnost Plus.

„Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině. Ale ani to není pravděpodobné. Pravděpodobnější je, že tím zas vyhrožuje z politicko-
strategických důvodů,“ míní bezpečnostní expert.

Ruský prezident zřejmě počítal s tím, že si válkou na Ukrajině vydobyde změnu jejich vlády. Podle Karáska je ale málo
pravděpodobné, že Putinovi snad šlo o návrat na mezinárodní politické výsluní.

„To by byla ta schopnost ukázat svaly. Ale nemyslím, že by Putin počítal s tím, že mu to zajistí nějakou prestiž u jednacího stolu
– pokud se tedy bavíme o jednacím stole, kde zasedají zástupci Západu.“

Strach nevedl k paralýze

„Paradoxem je, že ani obavy z Ruska, které byly (útokem na Ukrajinu) eskalovány – a kdy se opravdu bojíme, co by mohl
udělat, a to včetně té méně pravděpodobné možnosti použití jaderných zbraní –, tak tento strach nevede k paralýze, ale spíš k
poměrně značné aktivizaci. Takže tady se Putin přepočítal,“ uvažuje Karásek o důvodech, proč vůbec k válce došlo.

Expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost také tvrdí, že vyjednávání o ukončení války jsou a budou složitá. „Z
hlediska Ukrajiny a z hlediska euroatlantického společenství je důležité, aby ta dohoda byla podepřena nějakým mechanismy,
které budou jejich dodržování vynucovat.“

„Ale pokud si dokážeme představit situaci, kdyby tedy Ukrajina dosáhla toho, že se ruské jednotky stáhnou, tak pak je to také
úkol pro Evropskou unii, případně pro NATO, jak se vypořádat s tím, aby byla ukrajinská vláda schopna svou zemi efektivně
spravovat, rozvíjet. Aby byla schopna odolávat ruským tlakům.“

Předem by také podle něj také mělo být jasno, jak Kreml odradit od případné další agrese. „A to tak, aby byly hrozby a náklady
pro Rusko tak velké, aby je odradily od možného kroku budoucího.“

Dohoda s Kremlem bude složitá, ale je možná. Přesto, že všichni vědí, že jde o nevyzpytatelného hráče. „Odpověděl bych
analogií: Ve stejné situaci se nacházelo západní Německo, když mělo během studené války vedle sebe naprosto ozbrojené
sousedy, kteří také deklaroval ochotu použít jaderné zbraně,“ uvažuje Karásek.

Připomíná, jak byla masivní vojenská síla soustředěná v NDR i Československu připravená na invazi do západní Evropy. „A
přesto v té době dokázalo západní Německo prosperovat. Pochopitelně, že každá analogie má své limity, ale Rusko se
samozřejmě může rozhodnout udělat cokoli – to neznamená, že cokoli také udělat může.“

Radar v Brdech?

Před 14 lety se v Česku hodně mluvilo o americkém radaru ve vojenském újezdu Brdy – a už tehdy společnost hodně
rozděloval. Kdyby se tehdy postavil, tak bychom na tom s bezpečností byli podle Karáska zřejmě velmi podobně jako dnes.

„Byť jsem v době, kdy se ta jednání vedla, byl velkým zastáncem jeho umístění. Ale ve stávající situaci si nemyslím, že by
Česko nějakým zásadním způsobem vydělalo na tom, kdyby tady radar byl.“

„Protože záměr poskytnout ochranu, respektive podílet se na obraně členů NATO ve střední a východní Evropě, je
momentálně natolik posílen tím, co Rusko dělá. Takže jestli tady je, nebo není, nějaká část vojenské technologie, není až tak
podstatné,“ uzavírá Tomáš Karásek.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.
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Vláda jedná o pomoci českým občanům
TV , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 15:03 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 1 251 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24
Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Vláda v souvislosti s vysokým růstem cen rozhodla o navýšení životního a existenčního minima. Finanční podpory by se tak
měli dočkat zejména lidé s nižšími příjmy. Podrobnosti přidá přímo z Úřadu vlády kolega Šimon Pilek. Šimone, zdravím tě. Dobré
poledne. Tak víme už i to, o kolik by se měla zmíněná podpora zvýšit? A jaké další formy pomoci lidem kabinet zvažuje?

Šimon PILEK, redaktor 
Dobré poledne, tak ty podrobnosti, tedy i to, o kolik by ta zmíněná minima měla narůst, tak to zatím nevíme, v tomto ohledu
bychom měli být moudřejší po skončení tiskové konference, která začne hned po konci vládního zasedání. Nicméně z vyjádření
některých ministrů mimo záznam se dá číst, že by to navýšení mohlo být ve výši 15 %, to by znamenalo, že existenční minimum
by vzrostlo z 2 490 Kč na 2 864 Kč, no, a to minimum životní by potom vzrostlo 3 860 Kč na 4 439 Kč. To, že kabinet to zvýšení
existenčního a životního minima schválí, se dalo tak nějak očekávat i z toho důvodu, že třeba právě životní minimum vzrostlo
naposledy v roce 2020, tedy před dvěma lety, no a od té doby ta cenová hladina v Česku vzrostla. Jak už jsi správně řekla, tak
ten krok pomůže zejména nízkopříjmové skupině obyvatel, nicméně je tady namístě ještě doplnit, že díky růstu právě toho
zmíněného životního minima potom vzrostou i některé další příspěvky a dávky, které jsou z něj vypočítávané, konkrétně jde
třeba o příspěvky na děti, o porodné nebo o pomoc v hmotné nouzi, a příznivě bude ale ovlivněná i ta nezabavitelná částka při
insolvenci nebo exekuci a také částka při stanovování alimentů. Co se týče té další pomoci, tak ve hře bylo třeba navýšení
rodičovského příspěvku z 300 na 345 000 Kč, to už minulý týden navrhovali Piráti. Každopádně podle ministra pro místní rozvoj
a také šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše pro to v koalici není příliš velká podpora.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Teď už další komentář, ve vysílání je teď stále politolog Daniel Šárovec z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte, dobrý den.

Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Krásný den, děkuji za pozvání.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ještě než se dostaneme k samotnému dnešnímu jednání vlády a k tomu, co už vláda schválila, k těm bodům, které zvažuje v
souvislosti s podporou českých občanů kvůli rostoucím cenám, někteří ministři už při příchodu do Strakovy akademie mluvili o
tom, že chtějí nějakým způsobem seškrtat ještě letošní rozpočet Pražského hradu, a to kvůli omilostnění šéfa Lesní správy
Lány Miloše Baláka. Podle nich tím prezident Zeman jednoznačně překročil své pravomoci. Jak byste vnímal takový krok?

Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Ta zpráva o kroku pana prezidenta, myslím, mnohé zástupci politické reprezentace velmi zaskočila, no a v zásadě, jak jsem
včera i během dnešního dne sledoval ty reakce, tak v zásadě asi panuje shoda na tom, že krok prezidenta republiky, byť je
opřen samozřejmě o jeho pravomoci, tak je v tomto konkrétním případě poměrně nestandardní a je i zarážející, s jakou
rychlostí vlastně k omilostnění toho dotyčného došlo. Tzn. ano, tato reakce je jednou z možných variant, je to určitá v
uvozovkách páka, kterou může mít vláda vůči Pražskému hradu. Tzn. ano, limitace státního rozpočtu je zřejmě velmi jaksi
tvrdou a jednoznačnou reakcí na to, že se úplně politická reprezentace nebo vládní koalice neztotožňuje s tím, jakým způsobem
prezident Zeman v tomto případě postupoval.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Pojďme teď k těm podpůrným krokům, které zvažuje vláda Petra Fialy, aby se lidé lépe vyrovnali právě s tou situací.
Samozřejmě na jedné straně uprchlická vlna na druhé straně následky vysoké inflace a zdražování především energií. Vláda už
rozhodla, tu informaci máme, o zvýšení životního a existenčního minima. Zvažuje ještě zvýšení rodičovského příspěvku. Dělá
podle vás v tomto ohledu dost?

Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Tak je pochopitelné, že vláda nemůže jen tak nečinně přihlížet a musí nějakým způsobem reagovat. My když se podíváme na
ten vývoj pohledem trochu do minulosti, tak zkrátka je patrné, že zde bylo nějaké cenové zatížení nebo obecně růst cen v
důsledku koronavirové pandemie. Potom jsme měli výkyvy v rámci našeho trhu, kde nám padly někteří velcí dodavatelé, velcí,
menší atd., no a nyní vlastně se potýkáme s důsledky války na Ukrajině, tzn. jaksi ty problémy se do určité míry nabalují, a jak
už zmínila celá řada ekonomů, analytiků, komentátorů, tak v zásadě my se nyní potýkáme s nejvyšším nárůstem
spotřebitelských cen od roku 98, tzn. vláda reagovat nějakým způsobem musí a je vidět, že reagovat chce. Nicméně, když se
na to podíváme tou optikou zase toho politického rozměru, tak je zde zásadní rozpor mezi vládní koalicí, která chce spíše
pomáhat adresně a volí ta opatření, která povedou k navyšování určitých státních dávek atd., kdežto naopak opozice, zejména
tedy hnutí ANO, se kloní k plošnějšímu řešení té situace, k plošnému odpouštění DPH, k zastropování a tak dál. Tzn. jedna věc
je ten /nesrozumitelné/ rozměr a druhá věc je to politická dimenze.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ano, omlouvám se, ale jak dlouho v tomto může česká vláda zůstat takříkajíc osamocena? Protože opozice dlouhodobě
poukazuje na to, že 24 zemí ze 27 Evropské unie už přijalo právě ta plošná opatření, ať už jde o zastropování cen energií, nebo
například o snížení DPH u některých potravin, nebo o vynulování DPH, Česká republika v tomto ohledu vůbec nereaguje. Je to
chyba podle vás?

Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Podle představitelů vlády to chyba není, podle představitelů opozice to chyba je. Ono samozřejmě záleží i na tom, že při jaksi
snížení nebo o zrušení DPH státu vypadne určitá příjmová část rozpočtu. Na druhou stranu Petr Fiala se před několika dny
vyslovil v tom smyslu, že jsi dovede představit, že nebude dodržen plánovaný schodek letošního státního rozpočtu, a pokud
víme, že zítra bude jednat Česká národní banka, velmi pravděpodobně navýší základní úrokovou sazbu, pokud víme, že
ekonomové, analytici říkají, že inflace nám může vyrůst na 13 až 15 %, tak samozřejmě vláda i na toto bude muset nějakým
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způsobem reagovat a v podstatě si dovedu představit, že přijde ještě i s nějakými dalšími opatřeními, která budou zmírňovat v
podstatě to velmi nestandardní prostředí tržní, které se nyní objevilo v důsledku těch mnoha vlivů a faktorů, které na něj
dopadají.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak já vám moc děkuju za komentář pro Polední zprávy na CNN Prima News. Daniel Šárovec byl teď s námi. Na shledanou.

Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Také děkuji, hezký den.

Proti NATO Kreml jadernou zbraň nepoužije. Proti Ukrajině je to nepravděpodobné, ale reálnější, říká
bezpečnostní expert Karásek URL
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Válka na Ukrajině se podle ruské strany dostala do další fáze – a znovu se začalo spekulovat o možném použití jaderných
zbraní. Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zároveň i expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek k tomu říká: „Já si to úplně nemyslím. Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít jadernou
zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu.“

„A zatím taková situace nenastává,“ dodává v pořadu Osobnost Plus.

„Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině. Ale ani to není pravděpodobné. Pravděpodobnější je, že tím zas vyhrožuje z politicko-
strategických důvodů,“ míní bezpečnostní expert.

Ruský prezident zřejmě počítal s tím, že si válkou na Ukrajině vydobyde změnu jejich vlády. Podle Karáska je ale málo
pravděpodobné, že Putinovi snad šlo o návrat na mezinárodní politické výsluní.

„To by byla ta schopnost ukázat svaly. Ale nemyslím, že by Putin počítal s tím, že mu to zajistí nějakou prestiž u jednacího stolu
– pokud se tedy bavíme o jednacím stole, kde zasedají zástupci Západu.“

Strach nevedl k paralýze

„Paradoxem je, že ani obavy z Ruska, které byly (útokem na Ukrajinu) eskalovány – a kdy se opravdu bojíme, co by mohl
udělat, a to včetně té méně pravděpodobné možnosti použití jaderných zbraní –, tak tento strach nevede k paralýze, ale spíš k
poměrně značné aktivizaci. Takže tady se Putin přepočítal,“ uvažuje Karásek o důvodech, proč vůbec k válce došlo.

Expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost také tvrdí, že vyjednávání o ukončení války jsou a budou složitá. „Z
hlediska Ukrajiny a z hlediska euroatlantického společenství je důležité, aby ta dohoda byla podepřena nějakým mechanismy,
které budou jejich dodržování vynucovat.“

„Ale pokud si dokážeme představit situaci, kdyby tedy Ukrajina dosáhla toho, že se ruské jednotky stáhnou, tak pak je to také
úkol pro Evropskou unii, případně pro NATO, jak se vypořádat s tím, aby byla ukrajinská vláda schopna svou zemi efektivně
spravovat, rozvíjet. Aby byla schopna odolávat ruským tlakům.“

Předem by také podle něj také mělo být jasno, jak Kreml odradit od případné další agrese. „A to tak, aby byly hrozby a náklady
pro Rusko tak velké, aby je odradily od možného kroku budoucího.“

Dohoda s Kremlem bude složitá, ale je možná. Přesto, že všichni vědí, že jde o nevyzpytatelného hráče. „Odpověděl bych
analogií: Ve stejné situaci se nacházelo západní Německo, když mělo během studené války vedle sebe naprosto ozbrojené
sousedy, kteří také deklaroval ochotu použít jaderné zbraně,“ uvažuje Karásek.

Připomíná, jak byla masivní vojenská síla soustředěná v NDR i Československu připravená na invazi do západní Evropy. „A
přesto v té době dokázalo západní Německo prosperovat. Pochopitelně, že každá analogie má své limity, ale Rusko se
samozřejmě může rozhodnout udělat cokoli – to neznamená, že cokoli také udělat může.“

Radar v Brdech?

Před 14 lety se v Česku hodně mluvilo o americkém radaru ve vojenském újezdu Brdy – a už tehdy společnost hodně
rozděloval. Kdyby se tehdy postavil, tak bychom na tom s bezpečností byli podle Karáska zřejmě velmi podobně jako dnes.

„Byť jsem v době, kdy se ta jednání vedla, byl velkým zastáncem jeho umístění. Ale ve stávající situaci si nemyslím, že by
Česko nějakým zásadním způsobem vydělalo na tom, kdyby tady radar byl.“

„Protože záměr poskytnout ochranu, respektive podílet se na obraně členů NATO ve střední a východní Evropě, je
momentálně natolik posílen tím, co Rusko dělá. Takže jestli tady je, nebo není, nějaká část vojenské technologie, není až tak
podstatné,“ uzavírá Tomáš Karásek.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 273 / 328

http://plus.rozhlas.cz/proti-nato-kreml-jadernou-zbran-nepouzije-proti-ukrajine-je-nepravdepodobne-ale-8713462
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fproti-nato-kreml-jadernou-zbran-nepouzije-proti-ukrajine-je-nepravdepodobne-ale-8713462
http://www.newtonmedia.eu/


Chystáme zavést systém mikrocertifikátů, řekla rektorka Univerzity Karlovy URL
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Jak se k ruské invazi na Ukrajinu staví největší česká univerzita a kde se snaží pomáhat? V rozhovoru s Vladimírem Vokálem v
pořadu Rozstřel odpověděla nejen na tuto otázku rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. V pořadu promluvila také o
proměnách českého vysokého školství a nových očekáváních od Fialovy vlády.

Rektorka přiblížila, jak Karlova Univerzita přistupuje k příchodu ukrajinských akademiků a studentů. „Už nyní máme minimálně
na dvou fakultách nové akademičky, které přišly z Ukrajiny,“ říká Králíčková. V otázce jazykové bariéry problém nevidí. „U těch
akademiků je častá znalost angličtiny, a díky tomu u nás najdou uplatnění.“Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

„Bude se to vyvíjet, teď jsme ve fázi stabilizační. Máme několik akademiků, kteří říkají, že se už nemají kam vrátit, protože jejich
univerzity už nestojí. „Ale myslím si, že většina z příchozích se bude chtít vrátit,“ uvedla Králíčková na otázku, zda budou chtít
ukrajinští akademici v Česku zůstat.

Králíčková v pořadu uvedla, že Univerzita Karlova nabízí studium i ukrajinským studentům, a že je ministerstvo školství bude
podporovat pomocí stipendií. 

Univerzita Karlova pomáhá ukrajinským uprchlíkům různými způsoby. Například vyhradila nevyužívanou budovu koleje pro
ukrajinské maminky s dětmi. „Já jsem pyšná na naše studenty. Stali se z nich dobrovolníci a celkově Univerzita Karlova Ukrajině
tu podporu chce dát.“

„Univerzita Karlova je místem špičkového výzkumu, a já bych chtěla, aby to tak bylo i nadále. Chci hlavně podpořit mladé
vědce,“ sdělila Králíčková ohledně své vize do budoucna na postu rektorky.

Rektorka chce podpořit vědce a odborníky, aby vystupovali na veřejnosti. „ Budu ráda, když odborníci budou ke svým
odbornostem vystupovat.Chci podpořit ty mechanismy, které budou vědcům připomínat, jak vědu komunikovat veřejně.“

Podle Králíčkové patří Karlova Univerzita mezi nejlepší volbu. „Ano, Univerzita Karlova je nejstarší a největší univerzitoua je
vskutku tou nejlepší volbou. A rozhodně bychom se chtěli v žebříčku univerzit posunout výše.“

Rektorka se vyjádřila i k investičním záměrům. „Nás čekají dvě největší akce, a to stavba kampusu Albertov. Má to být unikátní
místo pro vědu. Další kampus bude v Hradci Králové a výstavba nadále pokračuje i na Fakultě  sociálních  věd .“

Milena Králíčková je ve funkci teprve dva měsíce a už se spolu s celou univerzitou musí vypořádat s bezprecedentní situací. V
pořadu nastínila, jak se staví k válce na Ukrajině, jak celá situace postihla ji samotnou a co se snaží nejstarší a největší česká
vysoká škola dělat, aby napadené zemi pomohla.

Kromě komentáře k aktuální situaci poskytla v Rozstřelu nová rektorka UK také odpovědi na otázky ohledně českého školství.
Do jaké míry mají vysokoškolské instituce zasahovat do veřejného života? Jak si stojíme ve srovnání s vyspělými zeměmi? Jak
se dívá na systém univerzit v Asii? Mělo by se Česko inspirovat?Co očekává od vlády Petra Fialy v oblasti školství?

Do čela Karlovy univerzity nastoupila Králíčková v únoru a mandát má až do roku 2026. Když ji prezident Miloš Zeman v říjnu
jmenoval, doporučil jí, aby prestiž slavné univerzity pod jejím vedením vzrostla.

V prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol QS World University Rankings si z českých zástupců vede Univerzita
Karlova nejlépe, i když si meziročně pohoršila o šest míst a skončila 266. 

Přednostmi školy jsou dle žebříčku zejména poměr studentů a učitelů, podíl zahraničních posluchačů a akademická reputace.
Slabinami naopak poměr citovanosti vědců a podíl cizinců mezi zaměstnanci.

První žena ve funkci rektorky Univerzity Karlovy post převzala po lékaři a biochemikovi Tomáši Zimovi. Milena Králíčková se
narodila v roce 1972 ve Strakonicích a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni vystudovala všeobecné lékařství. Mimo
jiné od roku 2011 vede Ústav histologie a embryologie na téže fakultě a od roku 2014 působila jako prorektorka UK.

Foto:
Hostem Rozstřelu je Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. (30. března 2022)
MAFRA

FotoGallery:
Hostem Rozstřelu je Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. (30. března 2022)
Michal Růžička, MAFRA

Hostem Rozstřelu je Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. (30. března 2022)
MAFRA
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Univerzitu Karlovu povede lékařka Milena Králíčková, bude první ženou v čele. (22. října 2021)
Petr Topič, MAFRA

Milena Králíčková ve volbě porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík
(vpravo). Na snímku jsou spolu s odcházejícím rektorem Tomášem Zimou. (22. října 2021)
Petr Topič, MAFRA

Milena Králíčková ve volbě porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík
(uprostřed). Na snímku jsou spolu s odcházejícím rektorem Tomášem Zimou. (22. října 2021)
Petr Topič, MAFRA

Rektorkou Univerzity Karlovy byla jako první žena zvolená lékařka Milena Králíčková. (22. října 2021)
Petr Topič, MAFRA

Rektorkou Univerzity Karlovy byla jako první žena zvolená lékařka Milena Králíčková. Na snímku s Tomášem Zimou (vpravo) a
Michalem Stehlíkem. (22. října 2021)
Petr Topič, MAFRA

Budoucí rektorka UK Milena Králíčková ve funkci vystřídá lékaře a biochemika Tomáše Zimu. (22. října 2021)
Petr Topič, MAFRA
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Nejdůležitější bezpečnostní záruka pro Ukrajinu je, že ukázala Rusku připravenost se bránit, říká v rozhovoru pro SZ analytik
Jan Ludvík. Ukrajinské návrhy z Istanbulu podle něj dávají prostor, aby si obě strany zachovaly tvář.

„Nejedná se o příměří, ale o naši snahu postupně dosáhnout deeskalace konfliktu alespoň na těchto frontách,“ uvedl v úterý
pro agenturu TASS hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Upřesňoval tak oznámení Ruska, podle kterého země
„drasticky sníží“ vojenskou aktivitu v okolí Kyjeva a Černihivu. 
Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua byl hlavní cíl první časti ruské operace splněn – bojový potenciál ukrajinských
ozbrojených sil byl výrazně snížen, a Rusové tak mohou pozornost a úsilí soustředit na hlavní cíl, kterým má být „osvobození
Donbasu“ na východě Ukrajiny. 
Odpovídá však dosavadní vývoj války právě tomuto tvrzení? Pozorujeme změnu ruské strategie? A daly se ruské jednotky
opravdu do pohybu? Nejen na tyto otázky hledaly Seznam Zprávy odpověď v rozhovoru s bezpečnostním expertem Janem
Ludvíkem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Rusko oznámilo snížení počtu svých vojáků v okolí Kyjeva a Černihivu a za svůj hlavní cíl nyní označuje osvobození Donbasu.
Co se týče této rétoriky, pozorujeme změnu ruské strategie? 
V případě rétoriky je to významná změna. Pravděpodobně jde o důsledek toho, že Rusko bylo po prvních týdnech operace,
které se nepovedly tak, jak si představovalo, donuceno k operační pauze a k přehodnocení svých cílů. Z toho si podle všeho
vzalo to, že v jeho možnostech není obsazení Kyjeva a nastolení nové vlády na Ukrajině, jak původně chtělo. 
Místo toho se tak Rusové rozhodli soustředit na donbaskou frontu, kde stále ještě mají možnost dosáhnout vojenských
vítězství, která by mohli prodat doma. Zároveň i to, že Rusko do války vstoupilo s deklarací, že jde na pomoc donbaským
samozvaným separatistickým republikám, jim umožňuje takový výsledek prezentovat jako úspěch. 
Další cíle jako denacifikace a demilitarizace, které Rusko uvádělo, byly abstraktní. I když se jim nedaří jich dosáhnout, v
probíhajících jednáních mohou stále vytvořit nějakou jejich definici, která bude naplněna, protože žádná denacifikace Ukrajiny
nikdy nebyla potřeba. Tím pádem ale budou doma moci říct, že denacifikace dosáhli. 
Na Donbasu už jde o konkrétní území, které buď kontrolujete, nebo ne. Obě strany budou ve výsledku muset najít nějaký
kompromis, jak statut těch dvou teritorií upravit. To je podle mě také důvod, proč se Rusko soustředí právě na tuto část fronty. 
Když se podíváme na realitu, dochází ke změnám v ruském postupu? Objevují se zatím poměrně rozporuplné zprávy a Ukrajinci
jsou obezřetní. 
Od samotného ohlášení uplynula krátká doba na to, abychom vyhodnotili, co to vlastně znamená. V oblasti Kyjeva však ruské
útoky zeslábly už před nějakou dobou. Ohlášení omezení aktivit v okolí Kyjeva a Černihivu je přiznáním reality na místě – ruské
síly na kyjevské frontě nebyly schopny postupovat. 
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Stahování ruských jednotek, které jsme zatím viděli, se podle všeho týkalo zejména jednotek VDV, tedy výsadkářů. V Rusku jde
o jednotky elitní a velmi cenné, které šly v čele ruského útoku a v rámci této zpackané první fáze operace utrpěly velké ztráty.
Samozřejmě to nevíme přesně, ale je pravděpodobné, že Rusko chce tyto jednotky stáhnout, nějakým způsobem přeskupit a
zkonsolidovat, aby je mohlo použít právě na donbaské frontě. 
Už jste jako důvod obratu zmínil ruské neúspěchy, nemohou ale tyto kroky být součástí nějakého většího plánu? 
To je velmi nepravděpodobné. Odkaz na větší plán je pro Rusko výmluva, jak říct, že v první fázi vlastně neprohrálo. V
podstatě všechno, co jsme viděli, odpovídá tomu, že ona úvodní fáze měla za cíl rychlé obsazení Kyjeva, dosažení změny
režimu a že se nepočítalo s žádným zásadním odporem. Operace ale selhala, Rusko si prošlo přehodnocením cílů a potřebuje
to nyní vysvětlit domácímu publiku tak, aby to nevyznělo jako porážka. 
Čeho se tedy Rusko bude v nadcházejících týdnech na Donbasu nejspíše snažit dosáhnout? A jaké jsou jeho šance po více
než měsíci války? 
Je to jen spekulace, ale dávalo by smysl, že se pokusí dosáhnout hranic Doněcké a Luhanské oblasti tak, jak byly
administrativně platné před tím, než na Donbase vypukl konflikt. Separatisté nekontrolují území celých těchto oblastí, ale jen
jejich části. Rusko tak může mít ambici vytvořit tyto republiky v širších hranicích, nebo to alespoň zkusit použít jako něco, co
může vyložit na stůl během vyjednávání. 
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.Jan Ludvík je odborným asistentem na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV  UK  a členem
univerzitního centra excelence s názvem Pražské centrum pro výzkum míru / Peace Research Center Prague. Odborně se
zaměřuje na vztah mezi vojenskou silou a politickou mocí, ozbrojené konflikty a americkou a českou zahraniční či bezpečnostní
politiku.Je autorem knihy Nuclear Asymmetry and Deterrence: Theory, Policy and History. Publikuje v prestižních odborných
časopisech.Rusko se také zřejmě snaží odříznout ukrajinské síly na Donbase, které jsou na tamní frontě dlouhodobě vázané
vůči separatistům, dvojicí útoků – jedním ze severu a druhým z jihu. Kdyby se tyto dvě síly setkaly, zhruba čtvrtina ukrajinské
armády – pokud by se jí nepovedlo se stáhnout – by se ocitla v obklíčení. To by pro Rusko bylo velké vojenské vítězství a
určitá vzpruha v době, kdy se mu nedaří a jeho armáda je demoralizovaná. 
Jak moc je to pravděpodobné, je těžké říct. V případě této války totiž platí, že máme pocit, že o ní víme hrozně moc. Je to ale
první tiktoková válka – vidíme nekonečný proud videí a obrázků, ale vlastně nevíme, jak moc jsou vůči celému konfliktu
reprezentativní. 
Má Ukrajina kapacitu na ruský obrat reagovat? 
Informací o tom, jaké ztráty utrpěla ukrajinská strana, máme velmi málo. Je proto obtížné odhadovat, jestli přesunutí ruských
jednotek na východ bude stačit k tomu, aby Rusko Ukrajince obklíčilo, nebo jestli ani tohle stačit nebude. 
Vidíme, že Ukrajinci se velmi efektivně a statečně brání, jsou schopni podnikat omezené protiútoky, a z toho, co vidíme, hodně
spoléhají na lehkou pěchotu s velkým množstvím ručních protitankových a protiletadlových zbraní, které dostávají i od Západu.
Nevíme ale, co dělají ukrajinské mechanizované jednotky, které jsou nutné pro další úspěšný protiútok. 
Nevíme, jestli tyto jednotky existují, a pokud ano, zda jsou schopné operace. Máme nějaké indikace, že fungují, což je pro
Ukrajince fantastický úspěch, neznáme ale jejich rozsah. 
To je nicméně dobře, Ukrajina totiž zcela smysluplně žádá, aby se o pozicích ukrajinských sil nemluvilo a nenahrávalo se tím
Rusku. Omezuje to však naši schopnost odhadnout, jak na tom vlastně Ukrajina vojensky je. 
V úterý došlo k určitému posunu i na diplomatickém poli, když ukrajinští vyjednavači navrhli ruské straně systém
bezpečnostních záruk. Jak vnímáte tento vývoj? 
Zdá se, že diplomatický vývoj je nyní skutečně pozitivní a že se obě strany nějakým způsobem blíží ke kompromisu. To, co
Ukrajina navrhuje, by Rusko mohlo prezentovat jako své vítězství a Ukrajina by zase to, co je pro ni nejdůležitější, uhájila.
Uhájila by to navíc takovým způsobem, který jí podle mého názoru dává tu nejlepší bezpečnostní záruku – ukázala Rusku svou
připravenost se bránit. 
Pokrok v rusko-ukrajinském vyjednávání?Ukrajinská delegace na vyjednáváních v Istanbulu navrhla ruské straně systém
bezpečnostních záruk. Pokud by fungoval, Kyjev je ochoten přijmout neutrální status Ukrajiny. Posun při úterním jednání byl
podle ukrajinské delegace také dostatečný k tomu, aby se Vladimir Putin setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem
Zelenským. 
Návrhy Kyjeva rovněž zahrnují patnáctileté konzultační období o statusu Ruskem anektovaného Krymu a mohly by vstoupit v
platnost pouze v případě úplného příměří. Jakoukoliv dohodu také musí schválit Ukrajinci v referendu. V ukrajinském návrhu se
dále hovoří i o tom, že Rusko nebude oponovat ukrajinskému členství v Evropské unii. 
Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ovšem Moskva při vyjednávání s Ukrajinou zatím nezaznamenala žádný větší průlom.
Rusko ale vítá, že Ukrajina své požadavky vedoucí k vyřešení konfliktu konkrétně písemně formulovala. Peskov na středeční
tiskové konferenci také zmínil, že obě strany čeká ještě dlouhá cesta. 
Co do toho ještě může vstoupit, je systém bezpečnostních záruk a otázka západních sankcí. Západní státy totiž nejsou na
jednáních přítomné a Rusko s Ukrajinou se samozřejmě mohou na něčem dohodnout, ale pokud jiné státy mají poskytnout
garance, může to být v závislosti na jejich právních systémech poměrně složitá záležitost, která bude vyžadovat například
ratifikaci v národních parlamentech. 
Je tak otázka, jestli něco takového vůbec jde uskutečnit, jestli je to průchozí a jestli celá dohoda nemůže zkrachovat na tom, že
Západ nebude schopen a ochoten dané garance efektivně poskytnout. 
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Do pozice Managing Director Czech Republic Slovakia mezinárodní komunikační agentury Grayling nově nastoupila Anna
Balíčková. Od 1. března vede českou a slovenskou pobočku agentury specializující se na PR a PA komunikaci.

Agentura Grayling jmenovala od 1. března Annu Balíčkovou do pozice Managing Director pro Českou a Slovenskou republiku.
Balíčková povede v obou zemích týmy konzultantů specializující se na PR a PA komunikaci. Jejím cílem bude úzce propojit
lokální pobočky s mateřskou sítí, která sídlí v Londýně. 

„Anna do Graylingu přináší široké a dlouholeté zkušenosti z komunikace jak na českém, tak i na slovenském trhu, včetně
expertízy v oblasti integrovaných marketingových kampaní. Naším cílem je úžeji propojit českou a slovenskou pobočku
Graylingu a maximálně využít synergie mezi týmy agentury včetně podpory z naší mezinárodní sítě. Nadále se budeme
zaměřovat na poskytování public relations a public affairs služeb, zároveň ještě více posílíme nabídku agentury v oblasti
integrovaných marketingových služeb,“ říká Peter Fecko, Regional CEO, Grayling Central Eastern Europe. 

Agentura Grayling byla první z mezinárodních agentur, která vznikla v regionu střední a východní Evropy již v průběhu 90. let a
v uplynulých desetiletích své působení v tomto regionu výrazně rozšířila. V současné době provozuje 26 kanceláří v 18 zemích
Evropy a významně investuje na všech trzích do většího propojení zaměstnanců, byznysu a vzájemného sdílení zkušeností.
Převážně mezinárodním klientům agentura zajišťuje integrovanou PR a PA komunikaci. Mezi klienty české a slovenské pobočky
patří např. společnosti Visa, Google nebo Albert. 

Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka 20 let. Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako
novinářka. Následně 10 let pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích –
působila jako Corporate Affairs Director pro střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako PR manažerka pro ČR a SR v L
´Oréalu. V posledních letech se specializovala zejména na strategické poradentství pro mezinárodní klienty a tvorbu
integrovaných marketingových kampaní.

Česko má momentálně třetí nejvyšší inflaci v Evropské unii
RÁDIO , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 20:43 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 313 920,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Česko má momentálně třetí nejvyšší inflaci v Evropské unii. Vláda se rozhodla kvůli tomu zvýšit životní a existenční minimum.
Částky vzrostou o 10 % od 1. dubna. Díky tomu dosáhne víc rodin na přídavky na děti či na porodné. Zvýší se i příspěvky pro
pěstouny z řad příbuzných. Ministři jednali také o možném navýšení rodičovské, příspěvků na mobilitu pro postižené či daňové
slevy na poplatníka a děti. Na zvýšení rodičovského příspěvku se koalice podle vicepremiéra Ivana Bartoše z Pirátů zatím
nedohodla. Naším hostem je Petr Janský vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Je, pane Janský to zvýšení životního a existenčního minima o 10 % logický a významný krok ve snaze zmírnit dopady inflace?
Respektive kterým skupinám a jakým způsobem pomůže?

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, je to logický a správný krok. Měli bychom za to vládu pochválit, kdyby to neučinila nebo v nejbližší době neučinila, tak
bychom ji kritizovali, že nezvyšuje sociální dávky a další platby a lidem, kteří jsou často v nouzi a nekompenzuje ten nárůst,
obrovský nárůst cen, který zde máme. Takže je to dobré, že se to děje.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Tzn. mě by zajímalo, na jaké dávky je to navázané a které, dejme tomu, obzvláště nízkopříjmové skupiny, předpokládám to
pocítí?

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nad tyto 2 částky ta úroveň toho životního a existenčního minima je navázaná velká část dávek, ale nejenom dávek, ale
například i o to, jestli dosáhnete na nadávku potom po porodu neboj, jestli budou, aby se lidé platit vyšší alimenty, tak tyto
všechny částky a další podobné, tak jsou navázány na to minimální a existenční minima. A tato minima bohužel se nyní
automaticky nezvedají o nárůst cen. Známe to u starobních důchodů, nízké valorizace, nějaké schéma, nějak se to zvyšuje taky
o tom vysíláte, že zvyšují se důchody, ať už automaticky, anebo mimořádně, kvůli tomu mimořádnému nárůstu cen. A u těch
sociálních dávek, u těch všech, o kterých se bavíme, tak to bohužel automaticky nedochází, tak pro to je dobře, že alespoň
vláda k tomu přistupuje takhle jednorázově a zvyšuje to.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Pro tu automatickou valorizaci, by jste se přimlouval?

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
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Ano, protože by to dávalo smysl. Takhle velmi podobně podporujeme například rodiče s dětmi, tak jim vyplácíme už x rok
celkově 300 000 jako rodičovský příspěvek, ale ta hodnota toho rodičovského příspěvku, tak se v průběhu času snižuje tím, jak
rostou ceny. Nedává smysl, aby ten cíl není, abychom rok od roku dávaly rodičům reálně méně a méně peněz, což by dávalo
smysl, abychom ano to navázali a na růst cen podobně, jako je to u těch důchodů a mohli bychom se takhle bavit o té
automatické valorizaci i u dalších dávek, případně u dalších plateb, možná i platů státních zaměstnanců.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Když se vrátím k tomu zvýšení životního a existenčního minima, tak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odhadl, že
se to bude týkat asi 350 000 lidí, jenže přijdou si pro ty dávky všichni, kdo na ně budou mít nárok? A navíc v těch nejnižších
příjmových skupinách, které nejsou schopné tu současnou situaci unést, jsou podle odhadů asi 2 000 000 lidí.

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak, to poukazujete na jeden již relativně dlouho i nečekaný problém toho českého sociálního systému, kde můžeme se
bavil o tom, jestli je štědrý nebo ne. Jestli by ty dávky měly být vyšší nebo nižší, jak moc by měli sledovat ten růst cen, ale je
jasné, že spousta lidí, co na ně má i formálně nárok tak je nečerpá, nepožádá si o ně. Možná bychom, když to trochu odlehčím,
možná bychom na to potřebovali teď taky zavést nějaký nouzový stav, abychom byli schopni to zprocesovat efektivně a dostat
ty peníze k těm lidem, kteří nejvíce jsou teď zasaženi nárůstem cen, což nemusí být jenom lidé, kteří jsou, kteří pobírají sociální
dávky, můžeme tady mít normální rodiny bez sociální podpory, ale na ty teď hlavně teď nárůst cen energií a dalších zboží a
služeb tak může doléhat opravdu silně.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
A, jak to tedy udělat, jak zprůchodnit například žádosti o příspěvek na bydlení?

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nejsem odborník na příspěvek na bydlení, ale ale jsem si vědom toho, že tam je jen jeden formulář, je tam x různých příloh
potřeba, jestli si to pamatuji dobře a nějakého dřívějšího výzkumu nemusím osobní a praxi, ale že šlo by o to, že podobně jako
v těchto dnech tak mnozí z nás podávají svá daňová přiznání. My vlastně říkáme státu spoustu věcí, který on o nás ví ze svých
základních registrů, takže tohle to by byla oblast pro digitalizaci, kde ten stát často ví, jaké máme příjmy, že máme nízké a mohl
by nám třeba automaticky poslat tu dávku nebo nějaký finanční obnos, na který máme podle ní nárok, to se teď neděje.
Musíme o to žádat. Podívat se na to z té druhé strany, ne, že danou dávku dostane ten, kdo si zažádá, ale dostane ji od nás
automaticky ten, kdo na to má nárok a často ten stát ty informace o nás má bez toho, abychom my museli vyplňovat nějaké
formuláře, dodávat nějaké potvrzené dokumenty atd. atd.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
My jsme už před chviličkou mluvili o tom, že by bylo na místě v podstatě i rodičovský příspěvek jaksi zautomatizovat,
automaticky valorizovat, ale ono se vláda nedohodla zatím ani na tom momentálním ad hoc navýšení rodičovské, anebo ani na
daňové slevě na poplatníka a děti. Jak významné by to byly kroky?

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Byly by to samozřejmě významné kroky. Zase pomohlo by to dalším skupinám obyvatel. Nejspíše ty dávky, které se tím
zvýšením těch minim zvýší, tak kvalifikovaným odhadem, tak to pomáháme těm lidem, co jsou průměrně nejvíc v nouzi, takže
měla vláda zvážit, kdy jenom jednu z těchhle těch věcí, tak je dobře, že využila tento instrument. Rodičovský příspěvek i z velké
částky pobírají lidé s rázně vysokými příjmy, to není nijak omezené příjmem, takže tam je otázka, jestli by asi to nemělo se
diferencovat podle výše příjmu, pokud bychom to chtěli zvyšovat, kvůli tomu, abychom pomohli nízkopříjmovým osobám. Půjde
o zvažování toho, zvýšení té slevy na poplatníka, tak tam je zase, kdybychom se na to podívali z pohledu podpory rodin s
nízkými příjmy, tak velká část nízkopříjmových domácnosti nyní neplatí žádné daně z příjmu, tudíž pokud se rozhodnete zvýšit
slevu, jak snížit daně, tak jim tím nějak nemůžete. Pomohlo by to jakoby jinačím lidem. Chápu, že vláda je opatrná a zvažuje ty
kroky podle toho, že má omezený rozpočtový prostor. Má deficit veřejných rozpočtů má rázně vysoké a přerůstající zadlužení,
takže je opatrná v tom, co si může dovolit. Ale snad tohle to není ten poslední krok, co jsme o ní slyšeli.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Říká Petr Janský vedoucí Katedry evropské a ekonomické integrace a hospodářské politiky z UK. Děkuji vám, na shledanou.

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji vám a přeji pěkný večer.
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Grayling v Česku a na Slovensku vede Anna Balíčková URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.03.2022 22:22 , RU / měsíc:
130 809 , RU / den: 10 351 , Rubrika: Lidé , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
Cílem Balíčkové je propojit lokální pobočky agentury specializující se na PR a PA komunikaci s mateřskou sítí sídlící v
Londýně.

Agentura Grayling jmenovala od března Annu Balíčkovou do pozice výkonné ředitelky pro Českou a Slovenskou republiku.
Balíčková povede v obou zemích týmy konzultantů specializující se na PR a PA komunikaci. Jejím cílem bude úzce propojit
lokální pobočky s mateřskou sítí, která sídlí v Londýně.

„Anna do Graylingu přináší dlouholeté zkušenosti z komunikace jak na českém, tak i na slovenském trhu, včetně expertízy v
oblasti integrovaných marketingových kampaní. Nadále se budeme zaměřovat na poskytování public relations a public affairs
služeb, zároveň ještě více posílíme nabídku agentury v oblasti integrovaných marketingových služeb,“ uvedl Peter Fecko,
regionální CEO Grayling pro střední a východní Evropu.

Agentura Grayling aktuálně provozuje 26 kanceláří v 18 zemích Evropy a významně investuje na všech trzích do většího
propojení zaměstnanců, byznysu a vzájemného sdílení zkušeností. Převážně mezinárodním klientům agentura zajišťuje
integrovanou PR a PA komunikaci. Mezi klienty české a slovenské pobočky patří například společnosti Visa, Google nebo
Albert.

Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje takřka dvacet let. Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila
jako novinářka. Následně deset let pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v
korporacích – působila jako „corporate affairs director“ pro střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako PR manažerka pro
ČR a SR v L´Oréalu. V posledních letech se specializovala zejména na strategické poradentství pro mezinárodní klienty a
tvorbu integrovaných marketingových kampaní.

Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 00:00 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 5 066 712,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Nejdřív invaze pak útěk milionů lidí před válkou, bombardování měst, útoky na civilisty, ale také velká vůle se nevzdat. Válka na
Ukrajině trvá už 35 dní. Jak se za tu dobu změnila a jak se změnili lidé v ní? O tom dnešní Devadesátka. Vítejte, hezký večer.
Pětatřicátý den války na Ukrajině. Rusko dál pokračuje v ostřelování tamních měst. Moskva přitom včera oznámila, že částečně
stáhne své jednotky od metropole. Podle ukrajinských úřadů ale ruští vojáci zůstávají u Černihivu i u Kyjeva. Boje u města Irpiň
podle starosty nepřežilo až 300 civilistů.

Vitalij KLIČKO, starosta Kyjeva 
Včera jsme obdrželi informaci, že se ruské jednotky přesouvají pryč z Kyjeva. Není to pravda. Celou noc jsme sledovali jejich
bezohledný útok a poslouchali silné výbuchy východně i severně od Kyjeva. To znamená, že se tam bojuje a stále tam umírají
lidé.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Nejdřív se s námi podívejte na to, jak to na frontách aktuálně vypadá. Podle britských úřadů se některá invazní vojska stáhla
zpět do Běloruska a Ruska, to kvůli reorganizaci a doplnění zásob. Stažení části jednotek potvrdil i Pentagon. Dál ale
pokračovalo ostřelování, například města Černihiv. Podle Kyjeva se teď Moskva soustředí na východ země a především na
Donbas. Ruská armáda střílí na města v tamním regionu. Útok mířil třeba na obec Marjinka. Do oblasti by měly mířit tisíce
dalších ruských vojáků.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Opuštěné ruské tanky, stále častější obrázek z okolí Kyjeva. Místní obrana ale zatím nevěří, že by znamenaly i opuštění
ruských plánů.

Maxim, ukrajinský voják 
Potřebujeme víc času, abychom (nepřítele) našli. Ale je jasné, že ho brzy najdeme.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Celá Ukrajina mezitím hledá odpověď, nakolik Rusko míní vážně své závazky. Včera slíbilo omezit útoky kolem Kyjeva a
Černihivu. Ukrajinský prezident to vnímá zdrženlivě.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Ukrajinci nejsou naivní lidé. Během 34 dní invaze a 8 let války v Donbasu se poučili, že věřit je možné jen konkrétním
výsledkům.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Kyjev dal najevo, že se pod podmínkou garancí smíří s neutralitou. Podle Kremlu ale jednání v Turecku žádný průlom
nepřineslo.

Dmitrij PESKOV, mluvčí ruského prezidenta 
Stále nemůžeme hovořit o něčem slibném, o nějakých průlomech. Čeká nás ještě velmi dlouhá cesta.

Jan ŠILHAN, redaktor 
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V době, kdy město Černihiv navzdory ruským slibům hlásilo další vlnu ostřelování. Ústup části ruských vojsk zpět k Bělorusku
západ sice potvrdil, i on ale přijímá ruské sliby opatrně.

John KIRBY, mluvčí amerického ministerstva obrany 
Věříme, že se jedná o přeskupení (vojsk), nikoliv o skutečné stažení.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Britové varují, že méně vojáků na zemi znamená víc úderů vzduchem, a tedy další riziko pro civilisty. Zásahy znovu
/nesrozumitelné/ okolí Kyjeva, ale třeba i frontová linie Donbasu. Domnělý cíl Ruska pro příští dny. Ušetřen nezůstal ani
Charkov. Z centra už prakticky nic nezbylo. Mnozí se přesto odmítli vzdát města a uprchnout, tak se vzdali života, jak ho znali. V
metru už někteří přežívají měsíc.

obyvatelka Charkova 
Přišly jsme sem osm dní po začátku války, když nálety všechna okna v domě rozbily. Čtyři dny jsme s dcerou byly ve sklepě. A
poté jsme přišly sem, abychom byly v bezpečí.

Jan ŠILHAN, redaktor 
V jedné stanici přebývá až 700 lidí. Bez soukromí, přesto aspoň v iluzi běžného života, s každodenními rituály, s mobilem jako
televizí.

obyvatelka Charkova 
Někdy jdu na pár minut ven, ale tady je bezpečněji. Samozřejmě k nám domů nechodíme, ale nedávno jsem si aspoň umyla
vlasy v domě u tchyně.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Sem do přeplněných nástupišť a vagonů většina zpráv z jednacích stolů nedolehne. Pro tyhle lidi je zásadní jedna dobrá
zpráva mezi mnoha špatnými: dokázali další den přežít. Jan Šilhan, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Připojil se k nám Michal Kubal, zvláštní zpravodaj České televize v Kyjevě. Michale, hezký večer.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak nejdřív, prosím, jaká je aktuální situace právě v Kyjevě? Protože na jedné straně slyšíme ta slova o stahování, na druhé
straně ale taky další ostřelování.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Je to tak, přesně jak popisuješ. Z toho, co bychom mohli tedy posuzovat, to, co slyšíme tady, to, co vidíme v okolí Kyjeva, tak to
tedy rozhodně na nějaké umírnění nebo zásadní, řekněme, utažení ruských snah tady v okolí ukrajinské metropole rozhodně
nevypadá. Slyšeli jsme dělostřelbu prakticky v průběhu celého dne. Dokonce i zprávy u Irpině hovoří o tom, že to ostřelování z
ruských pozic směrem na Ukrajinci drženou část pokračuje prakticky nepřetržitě, že pokračujou v průběhu celého dne. To, co
přišlo nedávno před malou chvílí, to byla dokonce střelba z ručních zbraní tady slyšitelná v centru Kyjeva. Zatím se snažíme
zjistit podrobnosti. Byl to incident ojedinělý, který trval několik desítek vteřin. Slyšeli jsme palbu hned z několika ručních zbraní
najednou. Dá se předpokládat, že asi došlo k nějakému incidentu na jednom z mnoha kontrolních stanovišť, kterých je Kyjev
plný. A na těch kontrolních stanovištích stále probíhá jakýsi, v uvozovkách, hon na diverzanty. Diverzanty tady zdejší úřady,
zdejší představitelé označují potenciální spolupracovníky Moskvy, dokonce i ozbrojené, možná vyslané agenty, speciální
komanda, která tady mají za úkol jednak vytipovávat speciální cíle pro bombardování přesnou municí anebo plnit některé jiné
úkoly. Mluví se o stovkách lidí, které se od samého začátku války podařilo tímto způsobem zlikvidovat, odhalit. A dá se
předpokládat, že možná tohle byla jedna z těch dalších věcí, které se tady odehrály. Jak říkám, poprvé za celou tu dobu, co
jsme tady v Kyjevě, jsme slyšeli střelbu z ručních zbraní přímo v centru města.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No a když si potom dáme do kontrastu slova ruského ministra obrany Šojgu o tom, že cílem má být Donbas, jak se na tahle
slova potom dívají nebo jak se poslouchají lidem právě z ostřelovaného Kyjeva?

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Velmi těžko říct. Těžko říct, jestli opravdu to prohlášení včerejší, které Moskva vydává za dobrou vůli, když si to přeložíme,
řekněme, do reálných okolností toho, co se tady teď odehrává na bojišti, jestli to znamená ze strany Moskvy přiznání, že prostě
si i Moskva uvědomuje, že Kyjev prostě nedobude, že nemá dostatek sil na to, aby tady jakýmkoliv způsobem něčeho vojensky
dosáhla. A teď je zásadní otázku, jestli teda Moskva tady bude držet ty jednotky zakopané v obranných pozicích jako, řekněme,
určitý způsob tlaku na Kyjev, na kyjevské vedení, při těch mírových rozhovorech, anebo jestli stáhne své jednotky a ty vojáky,
které má tady vázané v této oblasti, ve které podle všeho už si i Moskva uvědomuje, že toho příliš nedosáhne, nepřesune
někam, kde má větší naději nebo kde si dělá větší naději na úspěch, tzn. především do těch oblastí kolem separatistických
území na Donbasu, tzn. kolem Doněcka a Luhanska. Ze začátku jenom si připomeňme, ten útok směřoval v podstatě třemi
směry - z jihu z Krymu se ruské jednotky pokusily o vytvoření pozemního mostu směrem k těm separatistickým územím. To se
podle všeho podařilo, tam zůstává dobýt samozřejmě to klíčové město Mariupol nebo zbytek města Mariupol, kde probíhají
velmi tvrdé boje a kde se odehrává obrovská humanitární katastrofa. Další směr útoku vedl právě z těch území na Donbasu,
které měly dobýt území, která si tamní vedení separatistů nárokuje, tzn. celou oblast zdejší Doněcké a Luhanské republiky, ze
kterých prozatím ty proruské síly a potažmo Kreml kontrolovaly pouze zhruba třetinu. A ten třetí právě směřoval na ten
nejstrategičtější cíl, tzn. ukrajinskou metropoli. Podle toho, co tady vidíme, tak opravdu je prakticky bez šance, že by ruské
jednotky v té současné pozici měly jakoukoliv možnost ukrajinskou metropoli byť obklíčit. Nemluvím vůbec o tom, že by tu
ukrajinskou metropoli měly dobýt, protože například ta obranná postavení, která tady vidíme, to by znamenalo opravdu výrazný
problém pro jakoukoliv armádu, nemluvě o tom, co tady prozatím ruská armáda svedla dokázat nebo respektive ukázat z toho,
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co zatím umí.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Michale, téma té dnešní Devadesátky zní, jak se mění válka na Ukrajině. Ty jsi tam, tuším, nějakých 16 dní, tak jak se změnila z
tvého pohledu?

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Změnila se jednoznačně z toho, v co doufala Moskva, tzn. ve velmi rychlou operaci, dokonce se hovoří o tom nebo ukrajinští
představitelé říkají, že v některých tancích nacházeli slavnostní uniformy, že Moskva plánovala, že opravdu ta operace bude
trvat pár dní, maximálně možná dokonce pár hodin, že skutečně to očekávání bylo, že Ukrajina je takový obrovský domeček z
karet, do které stačí cvrnknout lehoučce a vlastně se zhroutí, že prezident Zelenskyj a jeho vláda tady nemá prakticky žádnou
podporu. Ta realita je samozřejmě naprosto jiná. Žádný obrovský blitzkrieg se nekonal, nekonala žádná rychlá operace, ve
kterou Moskva doufala. Naopak to, na co tady narazila, je regulérní střet dvou poměrně silných armád, které využívají prakticky
veškeré zbraně, které se používají v konfliktech, řekněme, střední až vysoké intenzity. Používají se těžká děla, používají se
všechny ostatní zbraně, se kterými se v těch posledních válkách příliš nebojovalo. Mluvím zejména o těch válkách, které známe
například v podání českých vojáků, Irák, Afghánistán a další střety na Blízkém východě. Tam šlo spíše o guerillový boj, tady je
to opravdu regulérní válka. A ta válka, ve kterou Moskva doufala, že bude velmi rychlá a bude velmi pohyblivá, tak se naopak
dostává do té fáze, řekněme, zákopové války, opotřebovávací války, kdy obě dvě strany budou sázet na to podle všeho, která
z nich déle vydrží, která bude mít delší výdrž a k která si bude moci dovolit z hlediska jednak mužstva, které tady má, a jednak
samozřejmě i výzbroje, dál pokračovat v tom boji. Mimochodem, když jsem mluvil s některými lidmi, kteří se opravdu přímo
účastnili těch bojů, tak tam zaznívalo srovnání s 1. světovou válkou, zaznívalo tam srovnání s rokem 1916, zhruba odhadovali
ve chvíli, kdy se ty obrovské armády zastavily na vytyčených liniích a pak se bojovalo opravdu o každý metr, o každý kilometr. A
platilo se za to velmi tvrdě lidskou krví, a to je ta situace, která minimálně tady v okolí Kyjeva určitě nastává. Samozřejmě
podobná situace je dokonce i ve městě Mariupol, tam je to ještě mnohem horší, tam ta, řekněme, válka ve městě je má
mnohem krvavější a mnohem tvrdější charakter.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jaký mají lidé, ať už v Kyjevě nebo jinde na Ukrajině, přístup k informacím? My tady taky často skloňujeme i informační válku,
tak mě zajímá, jak ta vypadá zevnitř?

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Ukrajinská, a to je možná docela zajímavé, ještě jsme o tom nehovořili, ukrajinské televize před, řekněme, týdnem, dvěma týdny
začaly vysílat jeden jediný program. Domlouvají se na tom všechny dosavadní zdejší televize, které zastávaly trochu jiné
politické postoje. Každá z nich měla trochu jiné, řekněme, vlastnické pozadí a další a teď najednou se musí shodnout na tom,
jak bude vypadat jejich vysílání, co budou vysílat. To vysílání samozřejmě odpovídá tomu, že ta země je ve válečném stavu. A
mimo jiné témata se probírají, pokud jsem měl informace, tak s ministerstvem kultury. Neprobíhá přímý editoriální zásah do toho
obsahu, ale každopádně je to koordinované na vládní úrovni. Samozřejmě je možné se tady dostat na jakékoliv další sítě,
internet je tady otevřený. Ta situace je kompletně jiná než například v Rusku, kde se režim Vladimira Putina snaží lidi odříznout
od jakéhokoliv zdroje nezávislých informací. Příkladem budiž velmi slavný rozhovor, který poskytl ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj několika ruským novinářům, na který mimo jiné upozornily ruské posluchače, ruské příjemce, řekněme,
těch informací a toho sdělení odsud z Ukrajiny, od ukrajinského vedení, přímo ruské úřady, konkrétně Roskomnadzor, tedy ten
úřad pro dohled nad ruskými médii, který ve chvíli, kdy varoval ta média, aby vůbec nevysílala tento rozhovor, tak najednou o
ten rozhovor byl obrovský zájem a počet zhlédnutí už se pohybuje v řádu milionů. Takže ten rozdíl tady na Ukrajině, co se týče
přístupu k informacím, a rozdíl v přístupu k informacím na druhé straně v Rusku je opravdu nebetyčný. A Ukrajinci v tomto
ohledu si skutečně můžou dopřát jak zpravodajství ze západních zdrojů, tak samozřejmě své vlastní ukrajinské zpravodajství.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Michal Kubal, zpravodaj České televize v Kyjevě. Michale děkujeme.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Díky, hezký den.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Symbolem zkázy způsobené ruskou invazí na Ukrajinu se stal Mariupol, přístavní město na severním pobřeží Azovského moře.
Nachází se asi 50 km od ruských hranic a také v těsné blízkosti separatistických oblastí. Jeho dobytí by umožnilo Moskvě
propojení území ovládaného separatisty z anektovaným Krymem po souši. Terčem ruského náletu se začátkem března stala
mimo jiné i tamní dětská nemocnice. Někteří ruští činitelé informaci označili za dezinformaci. Útok nepřežili dva dospělí a jedno
dítě. Západním světem také otřásla zpráva o útoku na mariupolské divadlo, kde se v té době ukrývala tisícovka lidí. Podle
tamních úřadů přišlo pod troskami o život nejméně 300 z nich. Také tento čin Moskva popírá a uvádí, že na civilní budovy
neútočí. Přitom zničené obytné objekty ukazují i nejnovější satelitní snímky americké soukromé společnosti Maxar
Technologies. Na záběru vlevo je vidět zmíněné rozbombardované divadlo. Na východě Mariupolu stihla podobná zkáza celou
obytnou čtvrť. V okolí velkých sídlištních budov, kde dříve stávaly menší domky, jsou podle snímku jen sutiny. Ruský prezident
Vladimir Putin v nočním telefonátu se svým francouzským protějškem podle Kremlu řekl, že bombardování Mariupolu neustane,
dokud se ukrajinští vojáci nevzdají. V ruinách rozděleného města přežívá přes 100 000 lidí.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Dřív prosperující domov 400 000 obyvatel, dnes obklíčená pustina neobyvatelných trosek. Uvěznění lidé živoří už měsíc bez
topení, elektřiny, v nouzi o jídlo a vodu. Nové satelitní záběry společnosti Maxar ukazují obrovské fronty před obchodem s
potravinami. Obyvatelé sídlišť se za stálých zvuků palby vracejí do poničených domů pro osobní věci.

Genadij, obyvatel Mariupolu 
Zůstat bez ničeho je vážně hrozné. Musím děti obléknout, obout.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Irina pracovala jako inženýrka v metalurgickém závodu, ukazuje zničený byt a zásoby pro 8 lidí na 5 dní.
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Irina, obyvatelka Mariupolu 
Měli jsme překrásný život, překrásný. Dobrou penzi, děti skvělé zaměstnání. Teď nemáme nic. Jsme bezdomovci.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Podle nejnovějšího odhadu OSN v Mariupolu zahynuly už tisíce civilistů. Úřady marně navrhují evakuační koridory.
Pětatřicetiletá Viktorie s dcerou v úterý dorazila do Polska. Z Mariupolu projela autem 15. března.

Viktoria, uprchlice z Mariupolu 
Rusové přišli k nám do sklepa. Řekli: Můžete jet, máte dva dny. Ale pak řekli: Jeďte dnes. Bylo pět večer. Od šesti zákaz
vycházení. Takže bez oblečení, bez ničeho. Co jsme chtěly vzít, jsme nechaly na dvoře, musely jsme hlavně rychle.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Viktorie říká, že lidé v autech musí doufat, že je cestou nezastřelí. Těm bez aut hrozí odvoz do Ruska. Ruská vojska už město z
poloviny obsadila, včetně okolí divadla, rozbombardovaného 16. března se stovkami místních uvnitř. Vladimir Putin chtěl
Ukrajinu denacifikovat, jeho vojáci proto u mariupolských mužů hledají tetování. A k městu se stahuje další ruská těžká
technika. Milada McGrathová, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ve studiu už je se mnou Tomáš Bendl, vedoucí komunikace Lékařů bez hranic. Dobrý večer.

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já s dovolením začnu citací, výpověď jednoho vašeho spolupracovníka, který Mariupol opustil. On psal: "Když jsem se konečně
dostal na internet a viděl fotografie mého milovaného města, byl jsem v šoku. Domy byly v plamenech. Mí spoluobčané
uvězněni v sutinách. Ve zprávách jsem se dočetl o ostřelování mariupolského divadla, kde vyhledalo bezpečné útočiště mnoho
rodin s dětmi. Nedokážu najít slova, jak popsat to, co cítím." Mně u tohohle došlo, že my vlastně tady pořád informujeme o tom,
co se děje v Mariupolu, máme satelitní snímky, máme výpovědi, ale že ti lidé přímo v tom městě často nevědí, co se děje pár
kilometrů od nich?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Já jsem se Sašou, kterého jste citovala, hodněkrát sám mluvil, když jsem byl na Ukrajině. Oni vlastně přesně říkají, protože v
tom městě tam není dostupné vůbec nic, není tam dostupná čistá pitná voda, nejsou tam zásoby jídla, ale není tam ani
elektřina, právě velmi často vypadává signál, takže třeba i náš vlastní tým, když se chtěl spojit s tamními zdravotnickými
zařízeními nebo s nemocnicemi, s těmi klinikami, s těmi zdravotníky ukrajinskými, tak to vlastně nejde, oni jsou úplně v temnotě.
Nejenom před tím, co se děje v okolním světě, ale i před tím, co se často děje na druhé straně města.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Víte o nich alespoň někdy něco, podaří se to spojení aspoň částečně?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Je to čím dál horší. My se s nimi snažíme spojit alespoň 1× denně primárně pro to, aby šetřili baterie ve svých mobilních
zařízeních, ale někdy ani to se nepodaří.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jste Lékaři bez hranic, funguje vůbec v Mariupolu nějaká lékařská péče, nějaká základní, máte nějaké vybavení tam, nebo vaši
spolupracovníci?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Když na to odpovím jednoduše, tak nefunguje. Vlastně to město je obklíčené, všechny příjezdové cesty jsou podminované a ty
boje probíhají neustále, takže není možné dostat jakýkoliv zdravotnický materiál nebo humanitární pomoc do Mariupolu. Stejně
jako je téměř nemožné kohokoliv evakuovat, takže oni tam pracují vlastně s tím, co měli prostě naposledy před měsícem a není
možné dostat k nim jakoukoliv další pomoc. Já jsem se asi před 2 hodinami bavil s kolegy právě na tohle téma a oni říkali, že
právě kvůli tomu, že ty příjezdové cesty jsou podminované, tak vlastně tam člověk možná dokáže projet nějakým osobním
autem, když se dokáže kvalifikovaně chytře vyhnout, ale žádné nákladní auto nebo cokoliv většího, tam prostě nemáte šanci
dostat. Je tedy důležité, aby opravdu ty sliby nezůstaly u slov, ono nestačí říct ze strany těch válčících stran, teď otevřeme
nějaký humanitární koridor a můžete tam jet, stejně jako někdo může odejít, pokud ty miny nezmizí, pokud je nikdo nevyndá z té
země, tak se tam prostě nikdy nikdo nedostane.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Nevím, jestli to není moc osobní otázka, ale jak je na tom ten váš spolupracovník, ten Saša, kterého já jsem citovala v úvodu,
ten, kterému se podařilo Mariupol opustit?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Je na tom rozhodně daleko líp, než bych na tom byl já, kdyby byl na jeho místě, ale on tam měl i celou svoji rodinu, včetně jeho
sestry, se kterou byl v úzkém kontaktu, chce se tam vrátit, chce se tam vrátit, aby mohl poskytovat zdravotní péči jako součást
týmu Lékařů bez hranic těm lidem, kteří tam jsou neustále, vy jste na začátku v té reportáži taky říkali, že přes 100 000 lidí tam
stále přebývá v tom městě, takže to odhodlání je silné, ale samozřejmě on tam vyrůstal, chodil tam do školy, měl tam kamarády,
prostě mně třeba popisoval, jak teďka ve školce, kde si hrály děti jeho známých, tak teďka je z té školky hřbitov v podstatě,
protože lidé už nemají ani kam pohřbívat mrtvá těla. Takže taková situace, takový zážitek by se podepsal na každém z nás.
Samozřejmě Saša není výjimka, ale pomáhat chce dál.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
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Taky mě zaujalo v té jeho výpovědi, že lidé se ale přes tu hrůzu snaží alespoň uchovat nějaké střípky z toho normálního života,
že se tam třeba slavil, tuším, Mezinárodní den žen, že tam našli v troskách nějaký sekt a že se tam sešli jako..., tedy že tam je
velká pospolitost.

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Ano, to on přesně zmiňoval v tom svém svědectví, ještě tam poté taky doplňoval, že našli asi polovinu ingrediencí na to, aby
někdo uvařil dort, takže uvařili alespoň polovičatý dort, takže takové střípky naděje se tam najdou. Ono to moc nejde bez nich,
protože když se snažíte uchovat si zdravý rozum a když se nezdá, že je někde světlo na konci tunelu, tak se snažíte chytit
každé možné větve, kterou vidíte, tohle je asi jeden z těch příkladů.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Evakuace z Mariupolu je strašně složitá nejen kvůli tomu, že nefungují ty humanitární koridory, ale také kvůli tomu, že tam kolují
velké fámy o tom, jak se z města dá dostat a nedá, šíří se mezi lidmi lži o tom, jak to venku vypadá, můžete popsat tuhle
situaci?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Oni jiní členové našeho týmu nám zase říkali, že když byl zhruba před necelými 2 týdny zprovozněn ten humanitární koridor, tak
vlastně lidé ani nevěděli, kudy z toho města ven, takže prostě ty auta jezdily do různých směrů, ta kolona nebyla nijak
koordinovaná, bylo to tím pádem velmi nebezpečné. Takže lidé podle mě jsou teďka a podle nás jako Lékařů bez hranic jsou
teď taky hodně zdrženliví, protože i když se ten humanitární koridor otevře, tak pokud vlastně není zajištěn dobře logisticky, tak
se ti lidé bojí se jím vůbec vydat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Není tam téměř žádná lékařská péče, to jste říkal, taky tam ale je velké nebezpečí propuknutí různých infekcí, i to je to
nebezpečí kromě války. Byla tam v roce, tuším, 2011 cholera. Jaký vliv může mít teď?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Ano, kolega, se kterým jsem pracoval Lvově, který má na starosti naše zdravotnické aktivity na Ukrajině, tak podle mě docela
trefně upozornil, že válka je nejlepší přítel infekčních onemocnění. Je to z toho důvodu, že když se lidé ukrývají v krytech po
stovkách často, nemají tam vlastně přístup k žádným adekvátním hygienickým zázemím, to vytváří podhoubí, kde se zkrátka
infekční choroby ideálně šíří, je to taky velmi rizikové teď s ohledem i na covid, vy jste zmiňovala tu choleru, je celá řada dalších
nemocí. Zase ale, pokud tam nedostaneme žádné humanitární ani zdravotnické zásoby, tak na to můžeme upozorňovat a tím to
v podstatě končí.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co další místa na Ukrajině, bavíme se o Mariupolu, kde je samozřejmě ta situace nepředstavitelná, ale hrozně jsou na tom i jiná
místa, co vám hlásí kolegové?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Ano, kolegové teďka upozorňují především na problematiku vlastně těch vnitřně vysídlených lidí a těch lidí na útěku v okolních
státech, především co se týče psychologické péče a jejich duševního zdraví. Člověk si musí uvědomit, že ti lidé prostě stojí
před úplně nemožnou volbou, oni v těch městech buď zůstanou a budou riskovat zdraví svoje, stejně jako těch, kteří jsou jim
na tomhle světě nejbližší, anebo odejdou, stanou se uprchlíky a potom ale nevědí, kde skončí, třeba skončí v zemi, kde prostě
nemluví jazykem, kde nemají zajištěné žádné pracovní možnosti, kde nemají jasný domov, nevědí, jak to dopadne. Takže
takováhle volba se psychicky podepíše na každém z nás a je potřeba ani tady tu stránku toho konfliktu neopomíjet. My se teď
hodně všichni soustředíme a často se mluví o takové té tvrdé humanitární a zdravotnické pomoci, prostě o chirurgických
sadách, o lécích, o spacácích, které jsou potřeba, ale i mysl potřebuje péči a ti uprchlíci ji teď potřebují obzvlášť.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak velký je rozdíl mezi těmi, kteří utíkali na začátku té invaze, v podstatě před válkou, které ale ještě třeba úplně u nich
nepropukla. Potom lidé, kteří už tohle všechno zažili?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Těžko říct, mně přijde, že ta válka ten rozdíl nedělá. Já jsem měl sám příležitost bavit se s nějakými lidmi na útěku právě na té
polsko-ukrajinské hranici. Vlastně ty příběhy byly všechny podobné, často artikulovaly právě to dilema, které jsem se tady teď
snažil popsat. Oni tedy mimochodem také často říkají, co je pro ně důležité, velmi často upozorňují, že je pro ně důležité, aby
prostě svět nepřestal věnovat pozornost tomu, co se děje, pro ně to znamená alespoň nějakou naději, že v tom nejsou sami, že
to někdo vidí, že prostě ještě někdo dává pozor, takže je důležité prostě, abychom o tom nepřestali mluvit, abychom se z toho
neunavili, protože jestli my jsme unavení z toho, jak často zaznívá Ukrajina ve zprávách, tak si představte, jako unavení jsou z
toho ti lidé, kteří tím žijí.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak sem máme chovat my, pokud přijdeme třeba do kontaktu, pomáháme, ubytováváme nebo se jen tak zkrátka setkáme s
někým, kdo si tímhle vším prošel, možná nějaká rada i pro nás, jak k tomu přistupovat?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
To je pro mě těžké říct, já nejsem psycholog, ani specialista na integraci uprchlíků. Myslím, že jsou asi povolanější lidé.
Kolegové z Člověka v tísni se tomu třeba věnují velmi kvalitně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co teď plánujete, nebo jakým způsobem to koordinujete na Ukrajině, já vím, že ta situace se tam mění každým okamžikem, ale
zajímá mě vůbec ten systém koordinace té pomoci na místě?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Ano, naše koordinace je ve Lvově, odkud řídíme všechny ty aktivity, jak v okolních státech, tak ve zbytku Ukrajiny. My se teď
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kromě té psychologické péče o té situaci v Mariupolu, o kterých jsme mluvili, hodně soustředíme právě na zásobování
nemocnic na Ukrajině. Přišlo mi právě totiž zajímavé slyšet, že když se bavíte s těmi místními zdravotníky nebo s těmi
administrátory těch nemocnic, tak oni neříkají, že to, co chybí, je zdravotnický personál nebo zázemí, nemocnic je tam docela
dost a kvalifikovaných lidí taky, chybí léky a chybí materiál. Takže my se jim snažíme naslouchat nejlíp, jak to dokážeme. A
pokud oni říkají, že tohle je potřeba, tak my se to snažíme vykrýt. Reálně potom ta pomoc funguje tak, že my máme centrální
logistický sklad v Bordeaux, kde se vždycky naloží všechny ty zásoby na základě poptávky těch nemocnic, odveze se to do
Lvova, kde máme takový centrální sklad a z toho Lvova potom do dalších měst, kde už jsou ty konkrétní nemocnice, kde si to
většinou přebírají právě zaměstnanci ministerstva zdravotnictví a distribuují to těm konkrétním lékařům.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jste Lékaři bez hranic, takže logicky máte kolegy taky v Bělorusku, v Rusku. Co vám hlásí oni?

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Máme i týmy i tam. Oni se teďka věnují primárně vlastně aktivitám, které byly potřeba v těchto zemích zajišťovat už předtím, než
ta válka propukla, takže třeba v Bělorusku máme projekty na léčbu tuberkulózy, včetně jejich rezistentních forem, stejně tak v
Rusku, kde například také poskytujeme kontinuální a dlouhodobou antiretrovirální léčbu pro HIV pozitivní pacienty. Pokud by
se s ohledem na té stávající konflikt prohloubily potřeby i tam, my jako Lékaři bez hranic těm lidem pomůžeme úplně stejně,
jako to děláme obyvatelům Ukrajiny. My se řídíme opravdu jenom principy zdravotnické etiky, a to, jakou má člověk národnost,
nehraje a nikdy nebude hrát žádnou roli.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tomáš Bendl, vedoucí komunikace Lékařů bez hranic. Moc děkujeme, že jste byl naším hostem a hodně štěstí vám přejeme.

Tomáš BENDL, vedoucí komunikace, Lékaři bez hranic 
Já děkuju. Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říkali jsme, že ukrajinský Mariupol dál čelí ruskému ostřelování. Satelitní snímky potvrzují, že bombardování dosud zničilo bloky
obytných domů. Starosta města Vadym Bojčenko pro Rádio Ukrajina popsal třeba to, jak probíhal bombový útok na divadlo, ve
kterém se schovávaly ženy a děti.

Vadym BOJČENKO, starosta Mariupolu 
Když jsem s Červeným křížem projížděl oblasti, které kontrolují Rusové, cestovali s námi i kněží, přicházeli k ruským vojákům a
ptali se jich, proč jste přijeli, co tu chcete, jeden z důstojníků ruské armády je překvapil, odpověděl jim, že se za to velmi stydí.
Prý ve městě žili jeho příbuzní a on sám se teď cítí jako fašista, jenže se bojí. Spolu s nimi jsou tu vojáci, zejména z Čečenska,
kteří je hlídají. Musí postupovat dál a páchat zlo a genocidu, kterou Putin týrá ukrajinský národ. Bojují tedy jenom ze strachu. V
Mariupolu jsou to jak Kadyrovi muži, tak to nejlepší z ruské armády, tankisté, paragáni, dokonce národní garda z Kremlinu. Ti
všichni se podílí na útoku na Mariupol. Útok na divadlo začal ve 4 odpoledne. Bylo to ve chvíli, kdy lidé ukrytí zde dostávali
teplou polévku, ti, co už jídlo dostali, odcházeli ven. Ti ostatní čekali ve frontě a v tu chvíli přiletělo letadlo a shodilo na divadlo
bomby. Přímo do míst, kde byly ženy a děti, asi 300 lidí tam byli a všichni zůstali pod troskami. Ty trosky jsme pak odklízeli
sami. Velký problém je voda. Už se nám podařilo najít několik pramenů a chodíme k nim pro vodu. Zabere to ale několik hodin.
Je to navíc fyzicky velmi náročné. Už tak jsme vyčerpaní a navíc všude kolem probíhá neustále ostřelování a bombardování
ruskou armádou. Navíc víme, že voda z těchto pramenů může být kontaminovaná, takže jí musíte ještě upravovat, abyste se
mohli napít. Ještě před pár dny jsme alespoň mohli rozpouštět sníh nebo pít dešťovou vodu. Teď to ale není možné. K
dnešnímu dni bylo přesunuto kolem 20 000 lidí do takzvané Doněcké lidové republiky nebo do Ruska. Tisícovka z nich jsou
děti. Řada z nich byla oddělena od rodičů a protiprávně odvlečena za hranice. Je těžké si představit, za jakých pohnutek
Rusové páchají takové zločiny. Nejsme s unesenými ve spojení, prostě násilně deportují Ukrajince do Ruska. Představte si to,
ozbrojenci v noci vtrhnou do vašeho domu, vyvlečou vás tak, jak jste, vyženou vás do autobusů a ráno následujícího dne
zjistíte, že jste v Novoazovsku nebo v Taganrogu nebo ještě dál na východě v Rusku.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pojďme se přesunout na východ. Doněcká a Luhanská oblast. Dohromady mají rozlohu víc než 50 000 km2. Část těchto
oblastí ovládají proruští separatisté. Ti v nich v roce 2014 vyhlásili samozvané státy - Doněckou lidovou republiku a Luhanskou
lidovou republiku. Obě samozvané republiky mají vládu, parlament, vlajku, pořádají volby i vydávají vlastní doklady. Drtivá
většina zemí ale tyto státy nepovažuje za legitimní. Právě zmíněné regiony patří ale k nejdůležitějším průmyslovým oblastem
Ukrajiny. Už od sovětských časů je tam těžký průmysl, těžba rud a uhlí i výroba oceli. Připomeňme si teď některé významné
události v historii Ukrajiny. V minulém století Sověti zemi významně rusifikovali a otázka národnosti na Ukrajině je dosud
nejednoznačná. Při posledním sčítání v roce 2001 se k ruské národnosti přihlásila víc než šestina obyvatel. Mnoho z nich žije v
těžebním a průmyslovém regionu na východě země v Donbasu. Ten zasahuje do Doněcké, Dnětropetrovské a Luhanské
oblasti. A právě tam je spor o směřování na západ či východ patrný už desítky let. Poprvé se ale vyhrotil při Oranžové revoluci
roku 2004. Symbolicky ho reprezentovali proruští politici v čele s Janukovyčem falšující prezidentské volby a prozápadní politici
v čele s Juščenkem stavící na pouličním protestům občanů. Klíčový byl především přelom let 2013 a 14. Tehdejší ukrajinský
prezident Janukovyč odmítl podepsat Asociační dohodu s Evropskou unií. Ta vyústilo v masivní protesty a nakonec i v jeho
svržení. Rusko záhy anektovalo poloostrov Krym. Proruští separatisté podporovaní Moskvou využili situace a na východě
Ukrajiny vyhlásili samozvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku. Uznáním jejich nezávislosti prezident Vladimir Putin
před víc než měsícem. Zahájil invazi na Ukrajinu. Téma, které teď proberu s hosty, kteří mě doplnili ve studiu, Vlastimil Ondrák,
historik z Archivu bezpečnostních složek z Ústavu českých dějin a také z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzita
Karlova 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a také Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik, vítám i vás.
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Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Ondráku, když mluvíme o Donbase. My jsme slyšeli včerejší slova ministra obrany Šojgu. Když pomineme, jak s tím
souvisí třeba ostřelování Kyjeva, o co jde Rusku v oblasti Donbasu?

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzita
Karlova 
To je dobrá otázka, to v podstatě nikdo pořádně dodnes neví, jsou to ekonomické důvody, jsou to důvody propagandy, jsou to
důvody nějaké vnitřní integrity, nacionalismu a tak podobně, protože co se týče těchto oblastí, ony skutečně dlouhodobě
proruské byly a z logiky věci, sice tam Rusové nikdy netvořili nadpoloviční většinu obyvatelstva, nicméně co se týče měst, ta
byla rusifikovaná dlouhodobě, můžeme říci v podstatě od dob jejich vzniku a nejednalo se nutně o žádnou násilnou rusifikaci.
Ano, byla to oblast těžkého průmyslu, ovšem po rozpadu Sovětského svazu zasažená těžkou krizí a rozhodně se tam nenachází
suroviny, které by si Rusko nemohlo opatřit jinde,. Takže z ekonomického hlediska vzhledem k už již utrpěným ztrátám tato
invaze nedává smysl s tím, že připojení těchto oblastí bude prezentováno jako vítězství. Co se týče nějaké nacionalistické
otázky, tam vzniká otázka, proč se tedy střílí po vlastních lidech, kteří evidentně s něčím takovýmto nesouhlasí a proč
nepozorujeme žádné jevy proruského separatismu v těch oblastech, které kontrolovala kyjevská vláda. Samozřejmě můžeme
se bavit o tom, že Kyjev je zpacifikoval, ovšem pochybuji, že by se to tak mohlo stát do takové míry, že by se absolutně žádné
takovéto projevy neobjevily.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak o tom smýšlí, pane Mikulecký, lidé přímo na Donbase?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
To já myslím, že kolega je asi větší odborník přímo na to smýšlení lidí. Já jenom bych doplnil to, že vlastně ten vztah k Ukrajině
a k Rusku se projevil i v tom roce 2014. A v tom roce 2014 bylo Rusko naprosto jiné situaci, významně lepší, protože skutečně
v roce 2014 Rusko díky těm příjmům z nerostných surovin, které exportovalo, na tom bylo ekonomicky významně líp než
Ukrajina, kde ta míra korupce na Ukrajině i v Rusku byla totožná, nicméně v tom Rusku bylo víc, z čeho brát. A v tom roce 2014
Doněck a Luhansk, my jim trošku neprávem říkáme republiky, to žádné republiky nejsou. My tím trošku naskakujeme na tu
jejich propagandu, tak ti separatisté, kteří tam tehdy povstali proti ukrajinské vládě, tak bez podpory ruské armády by nezískali
téměř nic. To nebylo o tom, že oni měli nějakou širokou podporu už v tom roce 2014. A vlastně od toho roku 2014 do dnešních
dnů tam běžela regulérní válka mezi ukrajinskou armádou a vojsky Ruské federace, přestože Rusové tvrdili, buď že to jsou
vojáci na dovolené, na které si půjčili z armády tanky a bojová vozidla pěchoty, což je asi v Rusku standardní. A mluvíme o tom
skutečně i v tom regionu, který by měl být proruský, kde lidé běžně mezi sebou mluvili rusky, nepoužívali ukrajinštinu, tak už v
tom roce 2014 ta situace nebyla taková, aby se ti lidé chtěli od Ukrajiny odtrhnout a nyní po tom, co Rusko předvádí, když
najdeme nějakou paralelu, tak představte si, že by v roce 1939 Adolf Hitler zahájil válku proti světu tím, že by vybombardoval
Sudety s německy mluvícím obyvatelstvem. To je, to ruské chování na tom Východě je naprosto nepochopitelné.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme do minulosti, divák Michal Černý se ptá, jakým způsobem se rozdělovala oblast současné východní Ukrajiny
a západního Ruska po rozpadu Sovětského svazu. Byly tam už tenkrát problémy?

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzita
Karlova 
Tenkrát se problémy nevyskytly, protože byl přijat základní princip, že hranice zůstanou takové, jaké jsou v rámci svazových
republik, takže v tomto směru toto problém nebyl. Tento stav navíc potvrdilo i referendum, které se na Ukrajině uskutečnilo na
konci roku 90, kdy v podstatě se převážná většina i Donbasu i Krymu jasně vyjádřila zatím, že..., jednak za nezávislost, jednak
tak, že chtějí zůstat součástí Ukrajiny, bavíme se v převaze asi 80 % ku 20, to znamená zcela jednoznačně. O tom, že ty
jednotlivé regiony si představovaly svou budoucnost jinak, to už je potom druhá věc.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak to tedy vypadalo, když se podíváme hloubš do minulosti v těchto oblastech a tím mám na mysli období první světové války,
období meziválečné, období druhé světové války.

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzita
Karlova 
Pokud se vrátíme do doby první světové války, tak vidíme, že tam vedle sebe žije paralelně v podstatě několik společností,
venkov je de facto ukrajinský, vyplývá to z toho, že tyto oblasti, v podstatě rurální oblasti Ukrajiny, celého tehdejší Ukrajiny byly
dominantně osídleny něčím, co bychom mohli nazvat nebyli Ukrajinci, uvědomme si, národní obrození tehdy ještě nebylo
kompletně dokončeno na Ukrajině, ale města byla dominantní, byla doménou jiných národností, ať už to byli Rusové, Poláci
nebo Židé, případně i jiné národnosti, to znamená, my tady máme 2 paralely města versus venkov, s tím, že, jak víme, centra
jsou vždycky to důležitější, to znamená, že ta proruská tendence tam byla vždycky silná, ale to ovšem vůbec neznamená, že se
jednalo o oblasti dominantně ruské. Ve městech probíhala, nutno říci, jak nucená, tak i přirozená rusifikace těch lidí, kteří z
venkova přicházeli do těchto měst, ale oni přicházeli nejenom z těch ukrajinských oblastí, ale i z těch ruských z druhé strany
řeky toku Don a tak dále. Když se potom přesuneme do období mezi válkami, tak zjistíme, že Bolševici ve dvacátých letech
provádějí takzvanou koronizaci, neboli v tomto smyslu můžeme mluvit o ukrajinizaci, která probíhá jen tak mimochodem
nejenom na území Ukrajinské a Sovětské socialistické republiky, ale kdekoliv /nesrozumitelné/ Ukrajinci, případně jiné
národnosti, tam vznikají jejich kulturní centra, jejich školství a tak dále. V tomto případě v Ukrajině bychom se bavili i o regionu
v Kursku, regionu toku řeky Don, anebo nebo Kubáni, která jen tak mimochodem se dobrovolně v časech první světové války
přihlásila k takzvané Ukrajinské lidové republice. Tato politika byla rychlá utnuta během, při nástupu Stalinovy vlády, kdy je
naopak nahrazena rusifikací, ukrajinská inteligence byla v podstatě zlikvidována, myšleno fyzicky zlikvidována. Nastupuje
potom hladomor, který dominantně postihne, jak jinak, rurální oblasti, to znamená, trpí nejenom Ukrajinci, ale trpí zejména
Ukrajinci, a ten úbytek obyvatelstva v řádu milionů je potom nahrazovat importem z jiných svazových republik, v tomto případě
zejména z té ruské a běloruské, která je v oblasti Donbasu, respektive celého takzvaného Novoruska, jak bychom se mohli
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bavit, prudce zvýšil počet neukrajinského obyvatelstva můžeme hovořit. Za druhé světové války potom následují další ztráty a
samozřejmě holocaust. Tam ten poměr obyvatelstva už se drasticky jako před tím nemění, ale zůstává zhruba na úrovni něco
přes 50 % Ukrajinců, něco pod 50 % Rusů.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Mikulecký, když se vrátíme do současnosti, jak silný je na Ukrajině nacionalismus?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
To je hodně komplikovaná otázka a ta by nám skutečně zabrala hodně času. Ten nacionalismus je často démonizován, často
je to ruskou propagandou zneužíván poukazováním na různé historické paralely, neustále slýcháme o banderovcích, o
fašistech, nacistech. Ten stav je mnohem složitější, pokud se budeme bavit skutečně o nacistech, o nějakém odkazu z dob
druhé světové války, tak vemte si, že Ukrajinci nikdy neměli svoji vlastní divizi SS, na rozdíl od Rusů, Rusové měli 2 vlastní
divize SS, Bělorusové měli vlastní divizi SS. To, co se dneska často vydává za ukrajinskou, tak naopak právě Němci sami trvali
na tom, že se musí jmenovat Haličská. Oni neuznávali tu Ukrajinu. Stepan Bandera byl, tuším, 3 roky vězněný v koncentračním
táboře v Německu v podstatě propuštěný byl skutečně, až když Němcům teklo do bot. Já si myslím, že tohle je téma jako nás
skutečně samostatnou diskuzi a hlubokou, takže jenom po povrchu. Nacionalismus na Ukrajině není nějak významně větší ani
menší, než v ostatních zemích regionu. To, co se často zmiňuje, ten prapor Azov, tak v každé populaci máte nějaké procento
lidí s extrémními názory. A skutečně někteří členové toho Azova, a nikdy, ani v těch počátcích, netvořili tu dominantní složku
toho pluku, tak byli lidé, kteří měli nějaký sklony k pravicovému extremismu, pocházeli z prostředí fotbalových rowdies, když
půjdete na český fotbalový stadion, najdete tam lidi s úplně stejným tetováním, s úplně stejně extrémními názory a podobně. V
tom roce 2014, kdy vlastně díky předchozím ukrajinským vládám ta ukrajinská armáda nebyla funkční, tak oligarchové, kteří
měli ty svoje majetky právě v oblasti Doněcka, Luhanska, tak si platili vznik těch svých soukromých armád a jedním z nich byl
právě i ten dnes tak démonizován prapor Azov. Ale opět největší neonacistická scéna na světě je v Rusku. Dá se říct, že podle
studií více než polovina neonacistů je na území Ruské federace. Jenom ještě k tomu, co říkal kolega, tam není moc co
doplňovat, zase když se podíváme do té historie, Rusové často mluví o svých obětech za druhé světové války. Byly to oběti
Sovětského svazu, tam prostě padli občané všech svazových republik, ztráty přinesli Ázerbájdžánci, Arméni, Gruzínci. Všichni.
Když se podíváte na ty konflikty 20. století, tak skutečně ty největší nejkrvavější ztráty byly na území Ukrajiny a Běloruska, ať už
to byla první světová válka, která se vlastně těch bojových operací území Ruska téměř nedotkla. Tak druhá světová válka,
vlastně Němci měli nejvíc času decimovat to obyvatelstvo v Bělorusku a na Ukrajině. A poslední, co bych vypíchl, naprosto
souhlasím, že i ten východ byl víceméně ukrajinský, možná s jednou jedinou výjimkou a tím je Sevastopol, protože Sevastopol
historicky vlastně od doby, kdy byl Rusy obsazený, tak byl více ruský, nicméně stejně to nedávalo sebemenší záminku Rusku k
tomu, aby Krym obsadilo, prostě Rusko se zavázalo k tomu, že bude respektovat to, co tady bylo řečeno, svazové republiky
tak, jak byly v tom čase dané a současně Rusko v rámci budapešťského memoranda se zavázalo k tomu, že bude respektovat
hranice Ukrajiny a naopak, že bude garantem jejich nedotknutelnosti, spolu s Velkou Británií, Spojenými státy a později ještě
Francií a Čínou, a žádný z těch signatářů prostě tohle Ukrajincům, kteří se výměnou za to vzdali jaderných zbraní, nedokázal
zaručit, a když už se budeme bavit o celkové bezpečnostní situaci, tak já vidím skutečně velké riziko v tom, že země, které
mohou mít jaderné ambice a dosud je nějakým způsobem držely na uzdě, tak když vidí, co se stalo třeba v Libyi, kde Kaddáfí
se vzdal svého jaderného programu výměnou za to, že bude dělat s námi se Západem byznys a bude v bezpečí, nakonec víme,
jak dopadl. Ukrajina, která se vzdala jaderných zbraní, které jí garantovaly nějakou míru autonomie, výměnou za sliby. Tak já
se bojím, že třeba na tom Blízkém východě země jako Saúdská Arábie a podobně, který spatřují nebezpečí v Íránu a v
íránském jaderném programu, tak potom, co viděli, co se stalo Ukrajině, že v podstatě nikdo nezasáhl, tak opět bude o důvod
míň, proč k těm jaderným zbraním se nedostat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Přestože tady padlo, jaká je skutečnost, tak spousta Rusů to vlastně přijímá, tuhle rétoriku, kterou slyší z médií o fašistech a
tak dál, zajímalo by mě, čím to je, protože já jsem četla nebo poslouchala rozhovor s jednou Ruskou žijící v Praze a ta
vyprávěla o přístupu jejich rodičů, jejich známí, kteří žijí v Rusku a říkala zkrátka, v hlavách těch lidí pořád je Sovětský svaz tak
hluboce zakořeněn, že oni tím prostě takto nepřemýšlí. Jako historik, co vy si o tom myslíte? Je to tak, může to tak být?

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek 
Já tam vidím dva hlavní důvody. První z nich je samozřejmě druhá světová válka, které prostě to naše velké ruské vítězství a ta
zahleděnost do těch vlastních dějin, do té vlastní minulosti je v Rusku nesmírná. Proč? Protože ta přítomnosti je neveselá.
Rusko po rozpadu Sovětského svazu se dlouhá léta zmítalo v krizích. Můžeme mluvit, že minimálně v té ideové rovině se v krizi
stále nachází, protože nemělo čím ten export socialismu a další myšlenky nahradit. V podstatě, když se podíváme na současný
oligarchický systém, Rusové si jsou podle mě tohoto dobře vědomi, jak je to toxické, jak je to pro tu zemi špatné, ale nejsou
schopni s tím jako národ nic udělat. Podobně jako s tím dokázali se vypořádat v posledních letech Ukrajinci. Neříkám, že
stoprocentně, ale ta míra se tam rozhodně snížila. Druhý bod potom spočívá v tom, že Rusko je země ohromná, velká a
vždycky byla zahleděná spíše dovnitř než ven v tom smyslu – nás ani tak nezajímá, co se děje mimo Rusko. To, co se děje na
západě v podstatě, pokud nás to „neohrožuje“, tak nás nezajímá. A proč by nás to zajímalo vůbec? Průměrný ruský člověk,
který žije na maloměstě nebo na vesnici, má dost svých životních starostí na to, aby řešil nějakou situaci v jiných státech.
Tamní nacionalismy, tamní problémy atd., zajímají ho ty jeho. A vynikajícím způsobem, který ruská vláda používá opakovaně,
používala už v minulosti, je odvracet problémy vlastní populace od těch domácích na ty vnější, máme tu vnější ohrožení,
potřebujeme se semknout, a to je historická věc. Já ještě k tomu, co říkal kolega, bych podotknul takový paradox ukrajinského
nacionalismu. Ideový otec radikálů, radikálního ukrajinského nacionalismu, organizace ukrajinských nacionalistů Dmytro
Doncov se narodil ve městě Melitopol, asi na půl cesty mezi Mariupolem a Krymem, tzn. v tom Novorusku, půlka jeho byli
Rusové, půlka byli Ukrajinci, jenom abychom věděli.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
S ohledem na to, co jsme tady řekli, ta slova, která slyšíme stále o tom, že ty ruští vojáci ani nevěděli, do čeho jdou, že jim to
bylo podáno na začátku jako cvičení, že si mysleli, že je tam budou Ukrajinci vítat, dá se tomu věřit, jak tohle brát?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Jedna věc je to, co říkáte, když vás protivník zajme a víte, co jste spáchal vy, co spáchali vaši kolegové a podobně, tak
samozřejmě se snažíte říkat to, co chce ten, kdo vás zajal, slyšet, to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, jak funguje ruská
armáda, kde prostě to velení je naprosto centralizované, kde ty vojáci nedostávají informace, což je potom vidět v tom boji,
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když dojde k nějaké změně plánu, tak armády našeho typu západního, které hodně staví na poddůstojnících, ale i na tom
mužstvu, tak jsou schopni převzít iniciativu, jsou schopni improvizovat a jsou schopni nějak pokračovat. Ruský voják ne, je to
dané historicky. Ruský voják se vyznačuje ohromnou osobní statečnosti, prokázali to napříč dějinami, jsou schopni jít na smrt,
jsou schopni vydržet s naprostým málem, se kterým my bychom měli problém vyjít, ale na druhou stranu skutečně oni tu
iniciativu nemají, když nemají pokyny, je zabit velící důstojník, oni se zastaví a čekají. Další věc je složení ruské armády. My
tady v Evropě máme pořád zakořeněné Rusko, to, co vidíme na těch propagačních klipech na YouTubu, kde studenti MGIMa
deklarují, jak jsou připraveni za Putina zemřít, ale tihle lidé nikdy do ruské armády nepůjdou, to jsou lidé, jejichž rodiče mají
peníze nebo mají moc, a proto ti hoši a dívky studují MGIMu. Ti, kteří tvoří tu ruskou armádu, to jsou branci, a když mluvím o
tom Rusku, pro nás růst je ten modrooký blonďák, ale ti jsou v Petrohradě, ti jsou v Moskvě. To Rusko je ohromná země a od
Uralu směrem na východ to jsou ti lidé, kteří slouží v ruské armádě, to jsou Burjati, Dagestánci, to jsou lidé, kteří pro tu ruskou
věrchuškou nikdy neměli žádnou hodnotu a kteří skutečně nemají moc jinou volbu než jít do té armády, protože ta vnitřní
nezaměstnanost v těch východních regionech Ruska je ohromná, a přestože zrovna v těchhle těch oblastech většina toho
nerostného bohatství, tak k těm lidem v těch regionech se toho dostává strašně málo, takže jejich cesta je vlastně jako ta
Putinova cesta, protože Putin, který také pocházel z chudých poměrů, tak v rámci toho Sovětského svazu měl kariéru buď v
armádě, nebo v tajných službách, oni dneska mají tu možnost z té bídy uniknout vlastně službou buď v armádě, nebo ve
službách, ale zase není to specialita Ruska je to úplně stejný problém v celé Jižní Americe, v mnoha zemích Asie a podobně,
pokud chcete lepší život, musíte tam vstoupit. A tihleti lidé dnes vlastně umírají na té Ukrajině a věřím tomu, na co jste se ptala
vy, že skutečně moc nevědí, kde jsou, proč tam jsou a co se kolem nich děje.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A jak potom takový voják vnímá ty útoky na civilisty?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
To je komplikovanější, ta psychologie vojáka v bojovém nasazení je popsaná v mnoha knihách. Měl jsem možnost i mluvit se
spoustou lidí, kteří je prožili. Nic není úplně černobílé a to, na co se klade třeba v naší armádě nebo v rámci aliančních armád
velký důraz, a to, co jsme viděli i prostě v Afghánistánu. Kdykoliv dojde k nějakým excesům směrem k civilnímu obyvatelstvu,
tak je snaha to řešit, ty lidi potrestat, vysvětlit těm dalším vojákům, že prostě tohle je špatně. Pokud se dostanete do nějakého
konfliktu, tak v prvních hodinách tam můžete jít s těmi nejlepšími úmysly, ale pokud vám vaše velení řekne, že jdete někam, kde
jdete osvobodit ty obyvatelé od fašistů a že vás přivítají s květinou. A první, co se stane, že vám bábuška otrávené pirohy, vaši
kamarádi zemřou. Druhý den civilisté navedou střelbu na vaše kamarády, kteří padnou, dostanete se do jak bojové psychózy,
dostanete se pod ohromný tlak a pak úplně neřešíte, jestli ten, na koho střílíte, je voják nebo civilista. Bojíte se o svůj život,
snažíte se pomstít kamarády, ale je třeba zase rozlišovat, to je to, co se děje na té nejnižší úrovni, a potom to jsou řízené
operace proti městům za použití kazetových bomb, za použití neřízených raketových střel. To je skutečně plánované, to je
ruská taktika, kterou Rusko použilo v mnoha válkách, od druhé světové přes čečenskou, gruzínskou, syrskou až po dnešní den
v Ukrajině, a to prostě je skutečně válečný zločin a je to plánovaná věc.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Ondráku, když se podíváme na ty úplně nejčerstvější dějiny, a to je období vlády Vladimira Putina, dá se tam
vypozorovat, jak se za tu dobu změnil? Protože teď se mluví o jeho velké izolaci. Spekuluje se o tom, kdo vlastně tu válku řídí.
Dají se tam vypozorovat nějaké milníky?

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek 
Milníky se určitě vypozorovat dají, ale řekl bych, mlhavější, nejsou to žádné konkrétní kroky nebo data. Putin, když nastoupil k
moci, tak rozhodně nebyl obdivovatelem sovětské éry ve smyslu jejího jeho ekonomického systému atd., nicméně, když se
podíváme, ten oligarchické systém za jeho doby se upevnil, on se změnil v tom smyslu, že oligarchové už nevládli. Oligarchové
se staly součástí vlády, ale stále tam jsou přítomni. Putin zpočátku směřoval, řekněme, nemusíme nutně prozápadně, ale byly
tam projevy přibližování se Západu, dokonce se jednu dobu uvažovalo o tom, že Rusko by se jistým způsobem mohlo připojit k
NATO, z toho úhlu pohledu je naprosto absurdní, aby zakazovalo nebo vyžadovalo nějaké kroky NATO vůči nebo zakazovalo
kroky NATO vůči Ukrajině. Nicméně postupem času vidíme naprostý odklon, až můžeme to nazvat, snad západofobii. Proč?
Můžeme se bavit o nějakých kulturních tendencích, které na Západě probíhají po roce 2000, ale že by zrovna toto Rusko
ohrožovalo, to si nemyslím. Když se podíváme na ty další věci, ruská společnost se hlavně po roce 2010 začala prudce
militarizovat, vzniká tzv. junarmia, neboli můžeme přeložit jako Armia, armáda mladých, tzn. že ne, že puberťáci, ale i malé děti
školního věku mají možnost, často povinnou možnost, vstupovat do této organizace a připravovat se k bojovému výcviku a
obraně vlasti. My tady vidíme postupně narůstající tendence, že Západ nás ohrožuje nejenom kulturně, ale najednou i
ekonomicky vojensky, ale podívejme se na to z logiky věci, pokud by Západ na Rusko chtěl nějakým způsobem zaútočit, tak by
to přece udělal v devadesátých letech, když bylo doslova na dně, proč by Západ útočil na Rusko v současné době, kdy
prezentuje se ukázalo vojenskou sílu, která, jak vidíme, zas tak slavná není, a to je zase věc, která v historii se opakuje
neustále už od napoleonských dob, kdy Rusko je obklíčenou pevnosti, kterou je nutno třeba bránit, ať už je to proti
Francouzům, ať už je to protizápadní koalici britsko-francouzské za krymské války, ať už je to proti Němcům za první světové
války, za druhé světové války, proti NATO poté a zase dnes. Není to žádný nový prvek a je to, co dosavad cirkuluje v těch
ruských dějinách a stále se vrací. A já si troufnu říct, že nikdo pořádně neví vlastně proč.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vlastimil Ondrák, historik, a Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik. Pánové, já vám moc děkuju, že jste byli hosty Devadesátky,
na shledanou.

Vlastimil ONDRÁK, historik, Archiv bezpečnostních složek 
Na shledanou.

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Díky za pozvání, na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pojďme se teď podívat, s jakými zbraněmi se na Ukrajině bojuje. Podle ukrajinských úřadů ruská armáda používá zakázané
termobarické zbraně. Tzv. vakuovou bombu vojáci údajně opakovaně použili ve městě Ochytyrka na severovýchodě země. Jde
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o nejsilnější nejadernou zbraň na světě. Jak exploze, vypadá, to vidíme na fotce vlevo. V první fázi výbuchu se vypustí palivový
mrak, který se smísí s kyslíkem. Druhá nálož hořlavinu zapálí, vzniká mohutná tlaková vlna a následně podtlak. Devastace je
rozsáhlá. Na řadě záběrů ze sociálních sítí se objevují zařízení TOS-1A schopné nést právě rakety s termobarickou hlavicí.
Vidíme je na fotce vpravo. Tyto raketové systémy pak mají k dispozici obě armády. Pálí z velké vzdálenosti, a to až z 90 km.
Skupiny na ochranu lidských práv viní Rusko z použití zakázané kazetové munice, zasáhla školku ve městě Ochtyrka, zatímco
se v ní ukrývali civilisté. Nasazené jsou samozřejmě i tanky. Vlevo vidíme páteř ruského tankového vojska T-72B(3). Vedle něj
T-64 fakticky o generaci starší model, který je hlavním tankem pro Ukrajinu. Rozdíl mezi ukrajinskou a ruskou armádou vidíme i
tady za mnou. Vrtulník vlevo využívají Ukrajinci, ten vpravo pak Rusové, je výkonnější a s vyspělejší konstrukcí. Pilot se může
katapultovat. No, a tady pak vidíme nasazené bojové letouny, Suchoj Su-25, který vidíme uprostřed, používají obě strany.
Svého času je měla i česká armáda. A i to teď proberu s Tomášem Řepou z katedry teorie vojenství z Fakulty vojenského
leadershipu Univerzity obrany. Zdravím ho, hezký večer.

Tomáš ŘEPA, katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu UO 
Dobrý večer, zdravím vás.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Máme téma, jak se válka mění, tak jak se válka mění z hlediska používaných zbraní? Mluví se třeba o odklonu od těch chytrých
zbraní k těm takzvaně hloupým, které nejsou tak přesné, jak to je?

Tomáš ŘEPA, katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu UO 
Ony ty chytré zbraně se používají po celou tu dobu, v uvozovkách chytré, akorát já mám za to, že Ruská federace, nebo lépe
řečeno, armáda Ruské federaci jich nemá k dispozici asi až takové množství, jak se snažili přesvědčit celý svět, a vlastně už od
začátku je tam poznat změna v tom stylu vedení války, že už skutečně necílí ty svoje údery konkrétní jenom na ty čistě vojenské
cíle. Už se to neustále rozšiřuje a mám skutečně i dojem, i z toho vašeho exploze a představení právě těch nejrůznějších typů
raketometů, že opravdu s ohledem na nějaké civilní ztráty a podobně je tohle vůbec nezajímá. Samozřejmě raketomet jako
takový, jako technologie, tak je založený spíš na té masivní palebné síle. Není to o tom, že je to úplně přesná zbraň. A když se
bavíme o tom rozdílu, mezi chytrými a v uvozovkách hloupými zbraněmi, tak to by mělo být to základní kritérium, to znamená, vy
víte, kde je ten váš nepřítel, soupeř, vy ho chcete trefit a uděláte to třeba nějakou opravdu jako raketou, která většinou není
úplně levná a ta má ty parametry toho, že třeba nezasáhne moc velké okolí, že opravdu jenom zničí ten konkrétní cíl. U těch
raketometů je to jinak, tam opravdu, nebo i typicky u těžkého dělostřelectva, tam prostě ničíte celou tu oblast jako takovou,
nebo třeba minimálně kdyby to mělo být prostředí toho vedení boje v městské zástavbě, tak třeba, dejme tomu, v nějaké
konkrétní čtvrti. Už i tam je evidentní z tohoto pojetí, takže vlastně civilní ztráty jsou jakoby podružné, nehrají skoro žádnou roli,
takže to je k tomu vlastně rozdělení možná z mého pohledu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Americký prezident Joe Biden tvrdí, že Putin možná zvažuje použití chemických zbraní, biologických zbraní. Co o tom soudíte?

Tomáš ŘEPA, katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu UO 
Jako teoreticky možné to je, ono obecně z vojenského hlediska ta operace nedává skoro žádný smysl. Samozřejmě ale ty
politická hlediska nemusí odpovídat nějaké racionalitě. Tam je to jakoby, ty záminky i vůbec ta rétorika, s jakou Vladimir Putin
vyhlašoval válku nebo válku, on vede vlastně celou tu dobu tu vojenskou operaci, to je prostě klasický koncept právě toho
náčelníka generálního štábu Gerasimova, bez vyhlášení války, i když na území cizího státu, to bych tady chtěl zdůraznit, a když
se nad tím zamýšlíme, skutečně jakoby předvídat, jak se kdo zachová, když už to od začátku nedává smysl, je tady velmi těžké,
čili teoreticky ano, je možné, že i do tohoto repertoáru vlastně Rusové sáhnou, tak koneckonců tady vlastně padalo často
obvinění, za mě jakoby snadno vyvratitelná konspirace a lež, že naopak Ukrajina má jakési laboratoře a že vlastně chtěla
vyvíjejí biologické zbraně. Spíš mám pocit, že když něco takového vyřknete, tak spíš jste vy sám blíž tomu, že byste tyhlety typy
zbraní použili sami, takže skutečně nevím, děsím se toho, nevím, jak by na to reagovalo mezinárodní společenství, jestli toto by
byla zase nějaká další překročena červená linie, netušíme, ale tady opravdu tenhle konflikt moc smysl nedává, nedá se v něm
podle mě zvítězit. Stejně to povede k devastaci celé země jako takové, nebo její velké části.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
I přesto, co říkáte, že to nedává skoro žádný smysl. Divák Filip Anděl se ptá: je možné si odsun nějakých ruských jednotek od
Kyjeva vysvětlit jakožto začátek konce bojů o Kyjev? Vzdávají Rusové pokus o dobytí hlavního města? A já doplňuji, nebo je to
jen iluze, kterou chtějí vytvořit?

Tomáš ŘEPA, katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu UO 
Ty zprávy, které já jsem měl během dneška možnost číst, včetně jakoby myslím si, že velmi zatím přesných a jako oprávněných
zdrojů, kanadských, britských, amerických, co jsem se díval, tak zatím ty dohody na tom příměří, to, co u nich padalo, hlavně
teda s ohledem na včerejší průběh jednání, že skutečně Rusové omezí vedení války a vedení bojů v blízkosti Kyjeva, to se
zatím také neděje, čili to může být jenom nějaký klamný manévr, popřípadě je to maximálně nějaký druh přeskupení sil a
Rusové zase můžou potom sáhnout po tom, že doplní ty síly, oni k dispozici určitě ještě nějaké rezervy mají. Ta ruská armáda
zdaleka ještě neukázala to všechno, co k dispozici má. Teď to vypadá nějak, za pár týdnů to zase může vypadat jiným
způsobem. Zatím to ani nevypadá, že by ty sankce nějak výrazně narušily podporu Rusů v ten režim jako takový. My si to tady
vlastně v prostředí střední Evropy a západní Evropy neumíme vůbec představit, že takováhle iracionální operace by toho
politika nesmetla, ale ta ruská společnost skutečně je, a mí předřečníci o tom také hovořili ve studiu, je prostě nastavená
mentálně úplně nějak jinak, čili opět znovu říkám, tady těžko předvídat, co nastane. Já a můj osobní tip je takový, že skutečně
některé ty síly oni od Kyjeva stáhnou, budou se snažit víc útočit na tom východě Ukrajiny, Charkov, Izjum, tyhlety místa, kdyby
vlastně mohli část i těch ukrajinských sil nasazených na Donbase obklíčit, to by jim taky vlastně zlepšilo ty vyjednávací pozice
do budoucna, a budou se snažit tu Ukrajinu, dál nějakým způsobem poškozovat, rozkouskovat, těch civilních obětí bude
neustále narůstat, bohužel je to tak.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Tomáš Řepa z Univerzity obrany, moc vám děkujeme, hezký večer.

Tomáš ŘEPA, katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu UO 
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Já moc děkuji a hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Bránit zemi Ukrajincům pomáhají i dobrovolníci z ciziny. S českými bojovníky natáčel Michal Kubal.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Už týdny jedno z hlavních bojišť o ukrajinskou metropoli. O město Irpiň vedly tvrdé boje ruské síly s ukrajinskými obránci. Pak
Kyjev oznámil ovládnutí města, pár hodin poté Rusko omezení bojů kolem metropole. Zásadní obrat ve vývoji války. Obrat i s
českou stopou. Své muže tu do bojů vedl i český dobrovolník.

Filip, člen dobrovolnického praporu 
Rakety 24-7 dělostřelectvo 24-7, ruský přepady vlastně po křídlech průzkumné týmy, střelba. Určitě je to jiný než třeba v
Afghánistánu, jo, prostě tady střílí vlastně ukrajinské dělostřelectvo. Na druhou stranu zase nazpátek Rusáci na Ukrajince. Je to
takový, když si dáváte pozor, tak může to hodně rychle skončit.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Na Ukrajinu se vypravil hned po začátku války. Část rodiny žije tady. S výcvikem z elitní české jednotky cítil, že musí přijít
pomáhat. Slouží mezi Ukrajinci, v jednom z dobrovolnických praporů, vedle mužů ze Švédska, Británie nebo pobaltských zemí.

Filip, člen dobrovolnického praporu 
Malá část z nich má vojenské zkušenosti, že to jsou opravdu profíci, jo, ale většinu to jsou dobrovolníci z řad branců nebo
/nesrozumitelné/ nebo co tady mají. Na druhé straně toto je podobné ve své podstatě, co mám informace, tak to jsou prostě
kluci stejně staří, de facto možná mladší jako já, takže profíci ani náhodou, je to prostě takový, že ty lidi jdou na jatka.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Cizinců tu bylo víc. Ne všichni ale zůstali. Ostřelování z děl, útoky a protiútoky. Boj o každý dům ve zničeném městě vydrží jen
málokdo bez vojenského výcviku. Jsme jenom pár set metrů od Irpině, to jsou nejbližší bojové pozice ukrajinské metropole. A
právě jsem teď míří další čeští bojovníci, taky Lukáš vsadil spíš na službu v ukrajinských dobrovolnických praporech než na
čekání na nasazení budované cizinecké legie, která vzniká na západě země. Vypráví o vojenské zkušenosti. Ze zahraničí i práci
v zemích Blízkého východu.

Lukáš, český dobrovolník 
Prostě pomoct, pomáhat prostě proti válce, protože podle mě Putin se nezastaví Ukrajinou.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Hned den po příjezdu, připomínka toho, co znamená válka. Pohřeb padlého člena praporu. Zabili ho při útoku na ruský
zásobovací konvoj východně od Kyjeva.

Oleg KUCYN, velitel dobrovolnického praporu 
Rozstříleli ho z bojového vozidla pěchoty. Jeho auto shořelo. Ale pomstili jsme ho. Ti, kdo ho zabili, už nežijí. Už leží v ukrajinské
zemi.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Loučí se s ním členové jednotky i rodina. Pro bojovníky další motivace do války. Pro nové rekruty hned na začátku tvrdá lekce
ukrajinské reality.

Lukáš, český dobrovolník 
Když prostě je pohřeb druhý den, co přijedete. A je to zrovna jeden z vaší jako jednotky, takže i když jsem ho neznal, tak prostě
jako chladnýho mě to nenechává.

Filip, člen dobrovolnického praporu 
Takže samozřejmě strach mají všichni, co jsem říkal, co jsem říkal všem, že já jsem smířen s tím, že můžu umřít.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Věří ale, že tu má své místo. Učí i ostatní, aby měli větší šanci přežít tuhle válku. V Irpini svedli tvrdé boje a vyhráli bitvu, o které
se možná bude v historii psát jako o klíčovém přelomu téhle války. Michal Kubal, Česká televize, Kyjev a Irpiň.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva uvádí, že za dobu ruské agrese zemřelo na Ukrajině prokazatelně 1035 civilistů.
Mezi nimi 90 děti. Rusko od vpádu do země přišlo podle Kyjeva o víc než 17 000 vojáků. Moskva dosud přiznala smrt 1300.
Kyjev počet svých padlých vojáků pravidelně nezveřejňuje. V polovině března ale prezident Volodymyr Zelenskyj mluvil o ztrátě
1300 ukrajinských vojáků. Dodejme, že údaje o vojenských ztrátách se ale nedají ověřit. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky odešly z Ukrajiny přes 4 000 000 lidí. Podle dětského fondu OSN UNICEF polovinu z nich tvoří děti. Zdaleka nejvíc
lidí přišlo do Polska, přes 2 300 000 uprchlíků, do Rumunska zamířilo téměř 609 000 lidí a statisíce Ukrajinců přišly také do
Moldavska, Maďarska a na Slovensko. Data ukazují první přechod přes hranice s Ukrajinou. Řada Ukrajinců pokračuje i do
dalších zemí, včetně Česka. No, a podívejme se teď na konkrétní čísla. V Česku dočasná víza už v tuzemsku dostalo 245 000
Ukrajinců prchajících před válkou. Jen za včerejšek 3600. Téměř polovinu tvoří děti, 4/5 dospělých jsou ženy, na cizinecké
policii se registrovalo přes 134 000 uprchlíků. Nejvíc lidí, 60 000, pobývá v Praze. Místní asistenční centrum v úterý teprve
podruhé od začátku provozu odbavilo míň než tisícovku uprchlíků za den. Nejnižší počet běženců je na Olomoucku a Zlínsku.
Povídat si teď budu s Michalem Romancovem, politickým geografem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký
večer vám přeju.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Dobrý večer.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Téma dnešní Devadesátky zní, jak se změnila válka na Ukrajině, co z vašeho pohledu, jak se změnila, jak se bude měnit
Evropa taky do budoucna vlivem té války?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Zdá se být naprosto jednoznačné, že Rusko, které jsme se vlastně marně pokoušel vtáhnout do těch klíčových otázek
evropské bezpečnosti, respektive evropské budoucnosti, tak se v důsledku války na Ukrajině prostě bude odeuroizolovat, já
samozřejmě netuším, jestli dojde k tomu, že bychom někam jinam položili hranici Evropy, jestli bysme ji stáhli z Uralu, řekněme,
tam, kde ležela vlastně až do osmnáctého století, tzn. na tok řeky Don. I tahleta změna je vlastně možná, v podstatě se dá říci,
že Evropa v tom politickém, hodnotovém, ekonomickém smyslu bude končit na západních hranicích dnešního Ruska a
Běloruska.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Divák nebo divačka Saša se ptá. Opravdu je to tak, že se vyjednávání Ruska a Ukrajiny někam posouvá, nebo tyto náznaky z
vyjednávání spíše není radno brát příliš vážně, co myslíte?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Já si myslím, že v tento okamžik je bohužel ještě příliš brzo na to, abychom jaksi měli šanci zjistit cokoliv konkrétního.
Každopádně ta jednání v Istanbulu vlastně poprvé přinesla něco, od čeho se ty dvě strany za předpokladu, že budou mít vůli v
těch jednáních pokračovat, prostě mohou odpíchnout, ale víc si k tomu v tento okamžik netroufám říct.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jakou má Turecko výchozí pozici pro roli prostředníka?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Turecko je silná regionální mocnost v prostoru Černého moře. Je to země, která má vlastně s Ruskem, v uvozovkách, pozitivní
zkušenost z vyjednávání kvůli situaci v Sýrii a může tyto svoje zkušenosti vlastně zúročit i v tomto případě. S největší
pravděpodobností turecký prezident Erdogan se asi i těší nějaké míře důvěry Vladimíra Putina a Turci vlastně od ruské anexe
Krymu celkem jednoznačně podporují Ukrajinu, mimo jiné i proto, že vlastně Krym historicky býval územím, kde Turecko,
respektive v tu dobu Osmanská říše, mělo silný vliv, tzn. Turecko vlastně se jakoby vrací do prostoru a má možnost ovlivňovat
prostor, který historicky býval pod jeho vlivem,tak že tohleto všechno si myslím, že v tom hraje nějakou roli, byť samozřejmě
netroufám odhadnout, jak moc silnou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A pak tu máme Francie, francouzský prezident se scházel s Vladimirem Putinem ještě před invazí. Teď tam vidíme telefonáty s
Vladimirem Putinem. Snaží se zkrátka o to něco dojednat, jakou roli ale nakonec Francie bude mít podle vás?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Nemám tušení. Každopádně si myslím, že vlastně všechny aktivity francouzského prezidenta se primárně odvozují od toho,
nebo jejich nejsilnějším jmenovatelem. Je to, že Francii čekají prezidentské volby. Francie je v tento okamžik také
předsednickou zemí Evropské unie, takže to vlastně dává Macronovi jakýsi širší mandát, byť je otázka, jak moc své kroky
vlastně předjednává a konzultuje se ostatními, to nemám tušení, každopádně jeho četné telefonáty do Kremlu vlastně zatím k
ničemu, aspoň viditelnému, nevedly. Samozřejmě nemůžu vyloučit, že se něco daří realizovat v zákulisí, ale zatím to na to
nevypadá.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Sankce jako hlavní zbraň Západu. Jak moc jsou účinné, jak je pociťují a pocítí ještě ti obyvatelé v Rusku, běžní lidé, o kterých
my jsme tady s vašimi předřečníky mluvili, o tom, jak tu situaci vnímají, tak, pocítí ty sankce?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
V tento okamžik si myslím, že na průměrného Rusa, a zejména potom jaksi z hlediska socioekonomického statutu, vlastně toho
podprůměrného, čili naprosto většinového obyvatele ještě ty sankce nestačily dopadnout, protože je na to příliš brzy. Nicméně
je evidentní, že to má negativní dopad na ruskou ekonomiku. V téhle situaci se není možné primárně soustředit na to, jakým
způsobem se vyvíjí ten kurz mezi eurem–rublem, dolarem–rublem, protože Rusko v tento okamžik stejně jako intenzivním
způsobem neobchoduje, vlastně moskevská burza stojí, ale vlastně z Ruska jdou informace, že na řadě míst začíná docházet
základní zboží, což je jednak způsobeno panikou, která vlastně v Rusko vypukla, ale taky je to způsobeno tím, že začínají
docházet naskladněné zásoby. Vlastně máme za sebou měsíc 3, 2 dni, pardon, trvání té války na Ukrajině a myslím si, že za
další měsíc už ta situace bude výrazně jiná a daleko horší, protože Rusko bylo, respektive je zásadním způsobem
/nesrozumitelné/ ekonomicky provázáno primárně s evropskou, nikoliv s Čínou, případně nějakou jinou zemí.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Michal Romancov, politický geograf z Univerzity Karlovy, moc vám děkujeme, že jste byl hostem Devadesátky, na shledanou.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Já děkuji za pozvání. Hezký večer přeji všem, na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A loučím se taky s vámi, s diváky, teď už Horizont ČT24. Já přeju dobrý večer.

SASKIA BUREŠOVÁ
TISK , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: Reflex , Strana: 56 , Autor: JAN ŠKODA , Vytištěno: 48 090 , Prodáno: 32 733 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 31.03.2022 00:26 , Čtenost: 254 833 , Rubrika: Causa , AVE: 730 193,66 Kč , Země: Česko , GRP: 2,83
JAK DOKÁZALA SASKIA BUREŠOVÁ STRÁVIT V TELEVIZI PŘES PŮL STOLETÍ A VYPADAT POŘÁD STEJNĚ?
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Nikdo si není jistý, kolik jí je vlastně let, dost lidí jakéhokoli věku vám ale řekne, že když se poprvé dívali na televizi, už v ní byla.
A od té doby z ní nezmizela.
Moderátorka a bývalá hlasatelka SASKIA BUREŠOVÁ (75) vypadá už dekády pořád stejně udržovaně jako její pořad
Kalendárium. Tahle konstanta bývá někdy terčem více či méně povedených vtipů, hlavně ale vzbuzuje úžas. Co o nás
vypovídá, že k nám Saskia Burešová promlouvá z obrazovky tak dlouho? NĚKDE O SOBĚ ŘEKLA, že je „pro bulvár
nepoužitelná“. Teď se však situace trochu změnila, i když o to sama nestála a ani se o to nezasloužila. Herec Vojtěch Kotek v
estrádě TV Prima vtipkoval v souvislosti s ní o translidech, k nimž prý Burešovou přiřadil jeho kamarád z ciziny, jenž ji viděl v
televizi. Moderátorka příliš pobavena nebyla a média vyrobila spor, který je spíše uměle udržován při životě a v kontextu její
kariéry je navíc zcela irelevantní. Nechme mluvit čísla.
Burešová mluví z televize už pětapadesát let. Jako programová hlasatelka Československé a poté České televize působila mezi
lety 1974 a 1996, tedy dvaadvacet let. Pořad Kalendárium o výročích a historických zajímavostech moderuje od roku 1992, což
je třicet let. Právě bez Kalendária, které se vysílá kaž dý týden, si nedělní dopoledne mnozí stále nedovedou představit.
Psát, že vypadá pořád stejně, je trochu klišé. Když se však probíráte mediálním archívem, zjistíte, že nejčastější otázka, jaké ze
strany novinářů čelí, je spojena právě s jejím vzhledem. Sama v tomto kontextu mluví o genetice a dobré životosprávě a
jakékoli zákroky plastického chirurga odmítá. V devět let staré autobiografii Co jsem ještě neřekla pak zmiňuje ještě dostatek
spánku, skoro žádný alkohol a vůbec žádné cigarety. Zásadní je podle ní také nepřejídat se, cvičit nebo chodit pěšky.
Na tematizování své vizáže je tedy Burešová zvyklá, protože i v ní tkví síla její osobnosti. Podle mediál ního historika Petra
Bednaříka z fakulty  sociálních  věd  UK  totiž představuje jistotu, která spočívá v kultivovanosti, solidnosti a důvěryhodnosti.
„Pro diváky je určitě důležité, že se Saskia Burešová nijak nemění. Pro konzervativního diváka je takovou jistotou: že je zkrátka
stále stejná, že nebude šokovat diváka změnou účesu, nezačne najednou mluvit na obrazovce jiným jazykem,“ říká Bednařík
Reflexu s tím, že moderátorka zosobňuje kontinuitu, důležitý aspekt pro starší diváky.
„Když vynecháme herce a zpěváky, z televizních zaměstnanců nenajdeme nikoho, kdo by byl na obrazovce tak dlouho týden co
týden. Je i přirozené, že divák má tendence vzpomínat na to, co viděl na obrazovce v mládí. Když si vezmeme, že Burešová
začínala v televizi už v roce 1967, zůstává pro dnešní diváky důchodového věku osobností, kterou mají spojenou s mládím,“
popisuje Bednařík.
S rokem 1967 se pro Burešovou spojuje vyhraný konkurs na moderování pořadu Poštovní schránka, který uváděla s
Eduardem Hrubešem a v němž vojáci soutěžili o opušťák. Burešovou, jejíž matka byla poloviční Italka, to k divadlu a televizi
táhlo odmala.
Už v pa desátých letech se měla koneckonců objevit jako Barunka v nové adaptaci Babičky, z natáčení ale sešlo.
Poté, co si na začátku 70. let vzala televizního režiséra Petra Obdržálka, nemohla kvůli zákazu milostných vztahů na pracovišti
pracovat ve stejném oddělení a stala se hlasatelkou. Sama nikdy nebyla členkou KSČ, i když jí prý vstup do strany nabízeli.
Jako nestraník tak nečetla politická avíza třeba před sjezdem KSČ, o státních návštěvách nebo o úmrtích funkcionářů. Její
práce byla ale ostře sledovaná. A to doslova všemi.
V knize Co jsem ještě neřekla vzpomíná, jak uváděla pořady vždy živě a zpaměti bez čtecího zařízení i jak s kolegy průběžně
docházela na kondiční jazykovou průpravu, aby nezlenivěla nebo neprohlubovala chyby či zlozvyky. Texty si hlasatelé mohli
lehce upravit, případnou chybu, zejména v exponovaných večerních hodinách, by ale slyšeli všichni – v dané době mohla být
navíc vnímána i jako politická provokace.
Podle Bednaříka tak byli televizní hlasatelé skutečné celebrity, které dostávaly dopisy od diváků i nabídky na seznámení,
čemuž ostatně Burešová věnuje ve své knize celou kapitolu. Hlasatelky získávaly ceny jako Zlatý krokodýl nebo Televizní
rolnička, vycházely s nimi rozhovory a určovaly módní trendy, i když nebyly na obrazovce vidět celé. „Při výběru hlasatelek se
kladl důraz na kultivované vystupování a výborné vyjadřování, což Burešová splňovala,“ doplňuje mediální historik.
Za pětapadesát let v televizi Burešová zažila šestnáct generálních ředitelů. V roce 1992 dokonce o silvestrovské noci
oznamovala rozdělení Československa. „Česká televize vás, naši milí, vděční i nevděční, spokojení i nespokojení diváci, vítá do
prvního dne existence České republiky,“ říkala tehdy.
Ještě v 90. letech měli hlasatelé například svoji kategorii v cenách TýTý. Ranou pro ně však byl nástup komerčních televizí,
které ukázaly, že to jde i bez nich a že se zároveň jejich absence neprojeví na sledovanosti. Hlasatelé a hlasatelky se tak podle
Bednaříka začali brát jako součásti „starého televizního světa“, což předznamenalo jejich postupný konec. Informace o
pořadech se navíc daly najít v časopisech, čas mezi pořady vyplňovaly reklamy či upoutávky – a nebylo ani třeba slovně před
novým dílem rekapitulovat minulou epizodu seriálu, když z ní šlo udělat sestřih. „Dnes už se zdá neskutečné, že se za
normalizace čas mezi pořady vyplňoval televizní přestávkou, kdy se divák měl v klidu za zvuku hudby dívat na hrající si koťata
nebo fotografie kaktusů,“ vyjmenovává historik.
Saskia Burešová skončila jako hlasatelka mnohem dřív, než byli její kolegové a kolegyně v roce 2005 zrušeni definitivně. Z
televize nicméně nezmizela ani se nijak nezměnila.
Její manžel vymyslel populárněnaučný pořad Kalendárium o historických výročích, o němž ona sama říká, že je pro ni
„univerzitou života“.
Projev Saskie Burešové v Kalendáriu, které se premiérově vysílá doteď, je trochu paradoxní: moderátorka působí přísně, za
vteřinu si dokáže zjednat respekt, nepitvoří se ani nepoužívá předvádivý smích.
Zároveň však její konstantně kultivovaný projev působí uklidňujícím dojmem. Možná jde o dědictví její hlasatelské kariéry, kdy
osoba před kamerou chce, aby člověk dával pozor na to, co říká, zároveň ho ale nesmí od televize odehnat.
Podle Bednaříka na tom něco bude. „Vystupování v Kalendáriu se odvíjí od způsobu, jak vystupovaly televizní hlasatelky v
minulosti, kdy se od nich očekávala právě kultivovanost a solidnost. Divák po nich nechtěl, aby nějak vtipkovaly, nýbrž aby
důstojným způsobem uvedly vysílaný pořad,“ míní.
Burešová je nicméně v Kalendáriu rozpustilá, laškovná i ironická svým specifi ckým způsobem.
Když mluví o tvorbě abstraktního malíře Pieta Mondriana, sedí u malířského stojanu a pokouší se jeho tvorbu reprodukovat.
Když vypráví o vynálezci šicího stroje Singerovi, sama na stařičkém exponátu vyšívá. Když cituje malíře Paula Gauguina, který
tvořil v exotických krajinách, vybere větu „Rozhodl jsem se pro Tahiti, kde budu pěstovat své umění v divokém stylu“, aby ji
okomentovala slovy: „To se mu podařilo, nakazil se tam syfi lidou.“
Lehký historický exkurs, prokládaný výročními perličkami, měl v posledních letech také stále hravější formu. Moderátorka
vystupuje z různých předmětů, objevuje se na mincích, vyskakuje z klobouku, proměňuje se v čarodějnici, nebo dokonce visí na
šibenici. Někdy to působí jako záměrně nedokonalá, poťouchlá práce s photoshopem, podle Burešové si vymýšlení triků v
digitální střižně užívá zejména její manžel. Ona prý má zase nejraději výročí spojená s Karlem Čapkem.
Přátelé a kolegové moderátorce, jež kromě Kalendária uváděla i jiné televizní magazíny zaměřené na osudy slavných či
praktické rady do domácnosti, neřeknou většinou jinak než Sašo. „Výhoda stáří je, že už si tak trochu můžeš říkat, co chceš.
Nic v sobě nedusit,“ sdělila Burešová nedávno v Českém rozhlasu. Ona sama to ale často nakonec udělá.
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Dostala prý několik nabídek na vystoupení v pořadu 13. komnata, v němž se známí lidé svěřují se svými trápeními, vždycky ale
odmítla. Její autobiografie nicméně přesto odhaluje, že by takovou komnatu otevřít klidně mohla. Dopisy divaček ji prý po
revoluci inspirovaly k tomu, že otevřela kosmetický salón. V 90. letech jí ale takový plán měl přinést jen dluhy, protože ji
postupně podvedlo několik lidí. „Zbyl mi jen pocit absolutní nespravedlnosti, bezmoci a otázka: Kde se stala chyba? Pak jsem
na to přišla. Mí rodiče mě celý život vychovávali jako slušného člověka,“ napsala.
V rozhovorech opakuje, že je extrémně pověrčivá, má ráda horoskopy i kartářky, v knize pak mluví trochu nečekaně i o
minulých životech – ale také o křesťanské víře. A jen tak náhodou zmíní i příhodu z „nudistického ráje“ v jugoslávském městě
Rovinj.
Umí překvapit. Sama totiž nezapadá do současné linie televizních celebrit, které musí být určitým způsobem multiformátové –
tedy zvyšovat svou „hodnotu“ třeba na sociálních sítích či v reklamách, aby tak podpořily své televizní projekty.
Kauza s vtipem je tak pro moderátorku patrně dost nechtěná a nežádoucí. Má však hollywoodský precedens, který
netematizoval translidi, nýbrž drag a travesti performery, což je podstatný rozdíl.
V roce 2016 uváděla Oscary moderátorka Ellen DeGeneresová, která se tehdy v žertu obrátila do publika na zpěvačku Lizu
Minnelliovou a označila ji za „jednoho z nejlepších napodobitelů Lizy Minnelliové, jakého kdy viděla“. „Skvělá práce, pane,“
gratulovala moderátorka trochu zkoprnělé Minnelliové, která se pak nechala slyšet, že si nemyslí, že to DeGeneresová myslela
zle. Drag queens na Minnelliovou jako na gay ikonu ostatně ve svých vystoupeních skutečně často odkazují.
Kontext, načasování i provedení tak byly mnohem lepší než u Kotka.

PODLE MEDIÁLNÍHO HISTORIKA PETRA BEDNAŘÍKA Z FAKULTY  SOCIÁLNÍCH VĚD  UK  MODERÁTORKA ZOSOBŇUJE
KONTINUITU, DŮLEŽITÝ ASPEKT PRO STARŠÍ DIVÁKY.

Foto autor:   FOTO PROFIMEDIA. CZ
Foto popis:   Zatímco maminka Saskii podporovala v hereckých snahách, otec ji vedl spíše k jazykům
Foto autor:   FOTO ARCHÍV
Foto popis:   Mezi vstupy se prý hlasatelky pořád učily texty. Nebylo čtecí zařízení, navíc se vysílalo živě.
Foto autor:   FOTO PROFIMEDIA. CZ
Foto popis:   Pořad Kalendárium měl v posledních letech stále hravější formu. Moderátorka například vystupuje z různých
předmětů, objevuje se na mincích, vyskakuje z klobouku, proměňuje se v čarodějnici, nebo dokonce visí na šibenici.
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Nenávist je trestná, rozhodl soud
TISK , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: Tomáš Lánský , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 31.03.2022 00:26 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Z domova , AVE: 439 986,80 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Nadávky a výhrůžky šířené po síti by měly být trestány přísněji, konstatoval Ústavní soud. 

Nenávist šířená internetem nemusí končit jen jako přestupek, ale patří před soud. Včerejší přelomový nález Ústavního soudu
poprvé jasně definoval, jak má justice postupovat v případech takzvané „hate speech“ neboli při veřejně šířených opakovaných
písemných útocích. 
Ústavní soud ve svém judikátu vycházel z případu advokátky Kláry Kalibové, kterou v mailu i na Twitteru pomlouval
devětapadesátiletý Jaroslav Volfšic. Ženě zaslal 114 vulgárních a zastrašujících zpráv a skončil pouze v přestupkovém řízení,
kde mu hrozí maximálně pokuta. Ústavní soud nyní řekl, že takový případ patří před trestní tribunál. 
„Nález Ústavního soudu je svou silou závazný pro obecné soudy, které by ho nyní v podobných případech měly respektovat.
Pokud jsou lidé vystaveni masovému pronásledování, patří jim trestně právní ochrana,“ řekla MF DNES Klára Kalibová.
Advokátka čelila internetové šikaně od roku 2016. Volfšic si na ni zasedl proto, že jako ředitelka neziskovky In IUSTITIA
pomáhala obětem předsudečného násilí. Posílal jí pornografické snímky, nazýval ji vlastizrádkyní, udavačskou krysou a
popisoval své sny, v nichž dostala špagát. Předchozí soudy konstatovaly, že stěžovatelka jako veřejně činná osoba musí snést
vyšší míru kritiky, ironie či negativního hodnocení. 
„Což on si vyhodnotil tak, že mu za to nic nehrozí, a pokračoval v tom v ještě větší intenzitě,“ uvedla advokátka. 
Posléze podala ústavní stížnost. 
Nynější nález potvrzuje, že byla porušena její práva na ochranu soukromého a rodinného života a důstojnosti. A že případ měl
řešit soud, nikoliv přestupková komise. 
Podle oslovených právníků je rozhodnutí Ústavního soudu průlomové v tom, že je v podstatě návodem, jak se mají v budoucnu
v případech kyberšikany soudy chovat. „V online prostoru musí dojít k nastavení jasnějších pravidel, než jaká fungují teď. Nižší
soudy se nyní o nález Ústavního soudu mohou opřít a sledovat jeho právní výklad. Vítám to jako jasný signál, co je a co není
přijatelné,“ reagoval právník specializující se na kyberšikanu Štěpán Ciprýn. 

Kde je hranice svobody 

Nález ÚS přivítal i politolog a odborník na extremismus Jan Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „My jsme
teď v situaci, kdy hledáme hranici svobody slova. A nález Ústavního soudu je první krok k tomu, abychom zpřesnili, kde ta
hranice leží. Zde šlo o cílenou kyberšikanu konkrétního člověka a je naprosto správné, že Ústavní soud takto rozhodl,“ uvedl. 
Podle něj je v podobných případech klíčová dlouhodobost jednání. „Když vám někdo v hospodě vynadá, asi to nepůjdete řešit
k soudu. Tady šlo o dlouhodobé jednání, což má na oběť strašlivé dopady,“ tvrdí. 
Podobnou zkušenost má i romský hiphopový zpěvák Radoslav Banga. Po jeho odchodu z Českého slavíka na protest proti
ocenění kontroverzní kapely Ortel mu Aleš Rozsíval na Facebooku hrozil plynovou sprchou. Kladenský okresní soud tehdy
podle ústavních soudců pochybil, když Bangovi nepřiznal status poškozeného. Rozsíval nakonec šel na dva roky do vězení.
„Justice musí chápat, že kyberprostor je také prostor a zákon platí i tam. A lidé si musí uvědomit, že ve virtuálním světě není
dovoleno cokoliv,“ komentoval pro MF DNES Radoslav Banga. 
Nenávistné projevy na sociálních sítích jsou navíc nebezpečné v tom, že ve veřejném prostoru setrvávají dlouhou dobu. V
těchto případech kyberšikany bývají mnohem víc postiženy ženy než muži. 
„Ženy takových nenávistných projevů dostávají víc, často i sexuálního charakteru. My muži máme tendenci to bagatelizovat,
smát se tomu, máme pocit, že bychom se ubránili. Ale třeba Markéta Pekarová Adamová ten pocit mít jako žena nemusí,“
zmiňuje Charvát aktuální případ šéfky Sněmovny. Té dvaačtyřicetiletá žena napsala na sociálních sítích, že si zaslouží být
znásilněna a mučena alespoň deseti imigranty. Dle ještě nepravomocného rozsudku Okresního soudu Klatovy za to pisatelka
vyfasovala pokutu 12 tisíc korun. 

„Kryso prašivá" Ukázky z mailové korespondence, kterou J. V. zasílal Kláře Kalibové a za kterou skončil u přestupkového řízení.
* Každý, kdo podporuje hnutí Black Lives Matter a hnutí Antifa, patří na šibenici!!! A můžete na mě za to podat TO, vy kryso
prašivá. * Chtěla jste válku, budete ji mít! * Takovými lidmi se vždy opovrhovalo a nic se na tom nemění ani dnes. Přijde den,
kdy vás dostaneme. Nebo se třeba nakonec vzpamatujete. 

* Teď proti vám rozpoutám mediální lynč, jaký svět neviděl. Chystám proti vám články na Parlamentkách a Pravém Prostoru.
Jinak vás mám srdečně u prdele. * Chtěl bych se dožít dne, kdy se to v Evropě otočí a budeme muslimy odsunovat pryč. A
kdyby se vzpouzeli, tak na místě kulku do hlavy. A mrtvoly sypat do moře a do vápenných jam. 

O autorovi: Tomáš Lánský, reportér MF DNES
Foto autor:   Foto: ČTK
Foto popis:   Trápení ze sítě Urážky a výhrůžky šířené po internetu by podle Ústavního soudu mohly být trestány přísněji.
Ilustrační foto: Shutterstock
Foto popis:   Po urážkách vítězství Nález Ústavního soudu může podle Kláry Kalibové změnit praxi, kdy nenávistné projevy na
internetu končí bez trestu nebo jen pokutou.
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Agentura Grayling s novou šéfkou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: czechbanking.cz , Autor: Erich Handl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 01:34 , RU / měsíc:
77 559 , RU / den: 5 842 , Rubrika: Personálie , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Na pozici managing director Czech Republic & Slovakia mezinárodní komunikační agentury Grayling nastoupila nová
manažerka. Má zkušenosti z konkurenční AMI, jejím cílem má být úzce propojit lokální pobočky s mateřskou sítí sídlící v
Londýně.
„Nadále se budeme zaměřovat na poskytování public relations a public affairs služeb, zároveň ještě víc posílíme nabídku
agentury v oblasti integrovaných marketingových služeb,“ plánuje Peter Fecko, regional CEO Grayling Central & Eastern
Europe. Mezi klienty místních poboček patří Visa, Google nebo Albert.
Vedoucí pozice, kterou obsadila Anna Balíčková, je pro oba trhy vytvořena nově. Balíčková se v oboru komunikace pohybuje
skoro 20 let. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a nejprve působila jako novinářka.
Následně 10 let pracovala v agentuře AMI Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích – působila
jako corporate affairs director pro střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako PR manažerka pro Česko a Slovensko v
L’Oréalu. V posledních letech se specializovala zejména na strategické poradenství pro mezinárodní klienty a tvorbu
integrovaných marketingových kampaní.
Anna Balíčková

Co píší v Rusku: Jižní Osetie má v plánu stát se součástí Ruska URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 07:12 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Den po dni sledujeme, čemu a jak se věnují ruská média. Smyslem je přinést vhled do toho, na jaké informace narazí ruský
čtenář, když otevře domácí zdroje. Ukázku, jak pracuje ruská propaganda.

V tomto textu najdete: 
S datem 30. března: Všechny úkoly a cíle, kladené na vojsko, byly splněny. – Prezident Jižní Osetie oznámil plán připojit se k
Rusku.Středa 30. března v nociRusko oznámilo snížení počtu svých vojáků v okolí Kyjeva a Černihivu a za svůj hlavní cíl nyní
označilo „osvobození“ Donbasu. 
Tak zní hlavní zpráva dne a i v médiích kontrolovaných Kremlem se změna strategie na bojišti objevuje mezi nejčtenějšími
články. Jako příklad poslouží otisk online deníku Lenta, který vydává Rambler Media Group, dceřiná společnost státem
vlastněné Sberbank. 
Jak lze aktuální vývoj číst, popisuje v tomto rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ohlášení omezení aktivit v okolí Kyjeva a Černihivu je přiznáním reality na místě – ruské
síly na kyjevské frontě nebyly schopny postupovat,“ říká například. 
A takhle si o tom čtou čtenáři v Rusku: „Ruské ministerstvo obrany poprvé odhalilo podrobnosti o první fázi speciální operace
na Ukrajině. Ruská armáda hodlala přimět nepřítele, aby soustředil své hlavní síly k udržení velkých měst, oznámil novinářům
oficiální zástupce ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov,“ píše Lenta.ru. 
„V první fázi speciální vojenské operace prováděné ruskými ozbrojenými silami na území Donbasu a Ukrajiny bylo naplánováno
přimět nepřítele, aby soustředil své síly, prostředky, zdroje a vojenskou techniku ??k udržení velkých měst v těchto oblastech
včetně Kyjeva,“ cituje deník Konašenka, který je mluvčím resortu. 
Operace podle něj probíhala tak dobře, že nebylo nutné útočit na velká města, čímž se zamezilo civilním obětem. Rusové nadto
udrželi ukrajinské bojovníky v šachu, a tak je Kyjev nemohl použít k odporu proti ruským silám na Donbasu. 
„Všechny úkoly a cíle, kladené na vojenské jednotky, byly splněny,“ dodává Lenta. 
Druhá zpráva, která stojí za pozornost, přišla ze separatistického regionu Jižní Osetie. Ta hodlá „v blízké budoucnosti
podniknout kroky k připojení k Rusku. Uvedl to prezident částečně uznané republiky Anatolij Bibilov, jehož výzva byla
zveřejněna v telegramovém kanálu strany Jednotné Rusko,“ píše Lenta. 
Informace je o to zajímavější, že právě tady – na území Gruzie – si Vladimir Putin poprvé vyzkoušel scénář, který teď zopakoval
na Ukrajině. Psal se rok 2008 a Rusko nejprve vyhlásilo podporu dvěma separatistickým republikám. Propaganda hovořila o
genocidě etnické menšiny. Následovala hromadná evakuace ohrožených obyvatel. A pak útok na suverénní stát, při kterém
Rusko od Gruzie odtrhlo dvě vzbouřená území – Jižní Osetii a Abcházii. (Detailněji v tomto rozboru.) 
Teď Jižní Osetie žádá o připojení k Rusku. „Věřím, že sjednocení s Ruskem je naším strategickým cílem. Je to naše cesta, po
které lid touží. Touto cestou se vydáme. V blízké budoucnosti podnikneme příslušné právní kroky,“ cituje Lenta Bibilova. 
Ten se dále domnívá, že Rusko a celý svět s ním zažívají zlom. „Ruský svět dnes hájí zájmy těch, kdo jsou mu oddáni, kdo jsou
proti nacismu, respektují univerzální lidské hodnoty a základní práva a normy akceptované celým mezinárodním
společenstvím.“ 
Jen doufejme, že se Rusko nepustí do denacifikace Gruzie. 
Projekt: Co píší ruská médiaTento text si nedělá ambice být komplexním monitoringem ruských médií. Předkládáme výseč toho,
jak ruský aparát prostřednictvím agentur, novin či webů, jež ovládá, informuje veřejnost o válce na Ukrajině, kterou Kreml
rozpoutal. 
Přiložené otisky deníků, webů či agentur jsou vždy opatřeny pouze strojovým překladem, který není zcela přesný. 
Výběr médií je čistě nahodilý. 
Válka, která začala 24. února, je i válkou informační. Mnohdy je situace špatně čitelná, zprávy, které přicházejí z Kyjeva, jsou
zcela odlišné od těch, které hlásí Moskva. A ruské vidění konfliktu je na míle daleko tomu, jak situaci „čte“ Západ. Takže proto
tento pohled vznikl. Abyte měli představu, jaký je ruský pohled. 

Zdeněk Justoň: Největší riziko jsou přibývající lidé na Zemi URL
Automatický překlad
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Ilustrační foto: Pixabay.com, / Přebal kniha a foto autora: Dauphin „ Vzrůstající počet obyvatel na naší planetě.

To je největší nebezpečí, které nám hrozí,“ říká v rozhovoru pro Fintag.cz e konom a antropolog Zdeněk Justoň, který letos u
nakladatelství Dauphin vydal knihu Ekonomie českého lidu. 
Obkladači Plzeň 
Ta volně navazuje na jeho předchozí dílo z roku 2012 – Ekonomie přírodních národů. V obou titulech zkoumá lidskou činnost
ve vztahu k hospodaření nejen na území Česka. 
krabičková dieta Praha 
Judas priest revival 
Jak ve své knize nahlížíte ekonomii, ekonomiku? Které impulsy v historii se dle vás staly klíčovými impulsy pro jejich rozvoj? 
Ekonomii v obou mých knihách definuji jako aktivitu dnes už takřka osmi miliard lidí na této planetě. Ta jednak vede k tvorbě a
užití bohatství, jež má náš druh Homo sapiens k dispozici, a který udává do chodu toky energie, které plynou dvěma směry. To
značí z přírody do kultury a obráceně z kultury do přírody. Ony toky energie mají jediný zdroj – tím je lidská práce, bez ní nelze
vůbec o ekonomii mluvit. 
Co považujete za hlavní předěly v historii, které určily vývoj ekonomiky? 
Těchto předělů v historii našeho rodu Homo sapiens bylo v různých dobách a na různých místech mnoho Pro vývoj v Evropě
bylo určující 16. století, konkrétně v Anglii, Holandsku a Porýní. V tu dobu se na uvedených místech zrodil kapitalismus a o sto
let později průmysl. Šlo většinou o protestantské země. V nich rychle rostla gramotnost obyvatel, o kterou se tam přičinila
„revoluční“ šlechta. Tedy k již jmenovaným oblastem přidejme ještě i jižní část Německa, Švýcarsko a severní Itálii. 
Vraťme se ještě o dvě století zpět, kdy Evropou prošla morová rána. Černá smrt v Evropě urychlila konec nevolnictví . Jak se
ale dotkla našeho prostoru? 
Mor v českých zemích, jak to komentuje profesor Čornej, zřejmě navždy zůstane u nás ve stadiu diskuse. Popírat jej nelze, ale
rozhodně nezpůsobil u nás takové škody jako v jižní či západní Evropě. V nejvypjatějších chvílích se v Praze však objevili
Romové. Ti zřejmě hledali v době po moru jisté útočiště. 
Němci a Židé na území České republiky 
Důležitým prvkem pro rozvoj ekonomiky v českých zemích byl německý živel. Jak ten přispěl do vývoje našeho hospodářství? 
Musíme si uvědomit, že v dobách, kdy probíhala středověká kolonizace, byly Čechy i Morava relativně málo osídlené země.
Největší hustota populace byla v úrodných nižších polohách podél řek. Leckde ve vnitrozemí byly Čechy i Morava takřka
prázdné. Popsanou máme poměrně detailně kolonizaci území na sever od Humpolce, kam lokátor zvaný Jindřich přivedl
německé kolonisty. Třeba do dnešní obce Kaliště, odkud pocházel slavný skladatel Gustav Mahler. Tuto kolonizaci organizoval
pro Vyšehradskou kapitulu. Vše se dělo podle iure theutonico, tedy německého práva. Souhrn tohoto práva obsahoval spis
Sachsespiegel z let 1220 až 1235. Ten platil od Holandska po Karpaty až do 19. století. A pokud bych se měl vrátit ještě k
zániku nevolnictví, tak když to skončilo, mohli kolonisté podnikat i v jiných oborech než pouze v zemědělství, čehož samozřejmě
hojně využívali. 
Stejně se mohu zeptat i na příslušníky židovského národa. Jakou ti hráli roli? 
My máme poměrně solidní přehled o pražských Židech. Jejich postavení v Praze bylo pod ochranou samotného panovníka a
později císaře Karla IV. Také ale víme, že Židé žili v celé zemi a živili se hlavně tím, co nemohli dělat křesťané. Šlo o veškeré
operace s penězi. To bylo jejich výhradní řemeslo. To všechno se změnilo v průběhu 19. století, kdy většina židovských rodin
začala podnikat v mnoha odlišných oborech. Například na severní Moravě, tam hlavně v textilním průmyslu. 
Ptejte se, v čem Židé vynikali, říká Zdeněk Justoň 
Pokud byste měl charakterizovat Němce, Židy a Čechy. Jak si tyto skupiny stály ve významu pro rozvoj tuzemské ekonomiky? 
Tu otázku je třeba položit jinak. Je třeba se ptát, v čem Židé vynikali. Odpověď pak zní, že to byli především oni, kdo porazil
Napoleona. Rodina Rothschildů shromáždila takovou sumu zlata, která pomohla Napoleona zničit. Za to je rakouský císař
povýšil do šlechtického stavu a oni postavili na „zelené louce“ Vítkovické železárny, které začaly chrlit koleje pro rozvoj
železniční sítě. 
Po pádu Rakouska Uherska jsme patřili k nejprůmyslovějším evropským zemím. Byli to Židé, kteří na tom měli největší zásluhu? 
Ano i ne. Nesmíme zapomínat, že před vznikem Československé republiky byly obory, které u nás postavili na nohy němečtí
investoři. Z Brna se stal moravský Manchester díky německým podnikatelům. Ti přišli z Porýni na Moravu a to přesto, že byli
protestanti mezi mořem katolíků. A uspěli. Rodina Offermannů šatila vlněnými produkty nejen Brno a Vídeň, ale i vojenskými
uniformami řadu evropských armád. 
Jste už pamětník, zde narážím na dobu socialismu. Máte za to, že socialismus je z hlediska přirozeného rozvoje ekonomiky
životaschopný? 
Ne. Komunismus může existovat jen v malých uzavřených skupinách. Jakými byly skupiny přírodních národů, nebo některé
náboženské společnosti, například naši Habáni na jižní Moravě. Do té samé kategorie spadají i izraelské kibucy. 
Po roce 1989 se u nás vzýval volný trh a tržní principy. I mnozí kritici komunistického režimu ale i upozorňovali, že některé
„výdobytky socialismu“ dávaly smysl a neměly by se šmahem zavrhovat. Jaký je na to váš názor? 
Těžko posuzovat něco, co nevzniklo, či neexistovalo. Co se ale mělo radikálně omezit od samého počátku, bylo benevolentní
posuzování staveb na orné či zemědělské půdě. 
Vzrůstající počet obyvatel na Zemi je největším rizikem 
Máme za sebou covid, teď řešíme válku na Ukrajině. Jak se podle vás tyto dvě události jdoucí v rychlém sledu za sebou
promítnou do ekonomiky? 
To je dotaz spíše pro politiky, nikoliv pro sociální antropology. Mám-li ale odpovědět, covid je problém vis maior. Nalézt jiné
řešení než oddělit osoby nakažené a nenakažené lze těžko. Toto například přírodní národy řešily mnohdy velice radikálně.
Rozhodně složitější je řešení válečných konfliktů. A to jak v dnešní době, tak v minulosti. Poučné je pro nás řešení celé řady
válek v české minulosti. I tím se ve své knize podrobně zabývám. 
Kde vidíte největší rizika pro budoucí prosperitu Česka a Evropy? 
Vzrůstající počet obyvatel na naší planetě. To je největší nebezpečí, které nám hrozí. Ostatně lapidárně to řekl libyjský vůdce
Kaddáfí, když řekl, že „naší největší zbraní jsou dělohy našich žen…“ 
Dovolte mi provokativní otázku – války často vznikají kvůli ekonomickým potížím, je válka dobrá pro ekonomiku? 
Je to vždycky dobrý kšeft pro některé podnikatele. Za napoleonských válek zbohatl neuvěřitelným způsobem rod Rothschildů.
Oni byli skutečnými vítězi! Já se právě tomuto rodu ve své práci pečlivě věnuji. Díky jejich triumfu je, Židy, císař povýšil do
šlechtického stavu. A oni? Koupili Vítkovické železárny a začali stavět železnice v rakouském císařství. Ale ptáte-li se, je-li válka
dobrá pro ekonomiku, tak jeden můj učitel říkal, že válka a olympiáda jsou vždy dobré stimuly především pro stavebnictví. 
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Když byste měl pak porovnat vývoj v Evropě, USA, Číně, ale i dalších oblastech. V čem je podle vás Evropa z ekonomického
hlediska silná? Na čem by měla stavět? 
Evropa by měla těžit především ze své dvoutisícileté tradice, tam je skryto její moudro a důvtip. Ale probůh jen ne žádné
ekologické výstřelky! Traduje se, že Němci prodali dubové lesy Angličanům, kteří si z jejich dřeva postavili válečnou flotilu, jež
dobyla svět. 
Daniel Tácha 
— 
Ing. Zdeněk Justoň studoval ekonomii v Praze, Nancy a Compiegne. Od roku 1970 se zabývá ekonomickou antropologií. Po
roce 1990 přednášel kurz Claude Lévi-Strauss na UK v Jinonicích. Své eseje Zdeněk Justoň publikuje v Kulturním magazínu
UNI, kde vyšlo kolem stovky portrétů osobností z oblasti antropologie. Deset let učil na Fakultě  sociálních  věd  UK  a vydal
několik publikací. Klíčová byla Ekonomie přírodních národů [Dauphin 2012]. Na své nové knize Ekonomie českého lidu
[Dauphin 2022] Zdeněk Justoň pracoval osm let. 

Návrh a realizace Zvěrotického železničního tunelu podle principu observační metody, 1. díl URL
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Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m je v pořadí devátým tunelem na IV. tranzitním železničním koridoru v úseku
mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Nachází se na traťovém úseku Soběslav – Doubí u Tábora v poměrně úzkém pruhu
území mezi provozovanou dálnicí D3 a městem Soběslav.

Autor: 
Studoval na FSv  ČVUT v  Praze  obor konstrukce a dopravní stavby se specializací na geotechniku. Po profesních začátcích
ve firmě METROPROJEKT nastoupil k firmě ILF Consulting Engineers, s.r.o., od roku 2005 IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Nyní pracuje jako hlavní projektant ve firmě HOCHTIEF CZ a.s. Je členem předsednictva České tunelářské asociace ITA-AITES
a výboru České betonářské společnosti ČSSI. 
Tunel je navržen a realizován jako hloubený v otevřené stavební jámě. Geotechnické podmínky jsou i při malé délce tunelu
velmi pestré, horninový masiv tvoří jak pevné poloskalní horniny, tak jejich eluvium charakteru zemin. Snad právě proto byla
pro výstavbu v zadávací dokumentaci doporučena observační metoda, která bývá používána spíše v ražených tunelech. Text
popisuje ve dvou dílech použití principů observační metody při zpracování realizační dokumentace a při výstavbě tunelu. 
Úvod 
Dvoukolejný tunel Zvěrotice je jedním ze tří právě prováděných železničních tunelů nejen na IV. železničním koridoru, ale i na
celém území České republiky. Tunel je součástí stavby Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí nad
Lužnicí – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí. Traťový usek je veden z velké části v nové stopě podél dopravního
koridoru dálnice D3. Přeložka má délku 8,8 km a po dokončení dojde ke zrychlení doby jízdy u rychlíkových spojů o 8 minut.
Tunel leží ve směrovém oblouku o poloměru v ose tunelu 2 802 m, přičemž osa tunelu je totožná s osou kolejí. Ve směru
staničení niveleta stoupá ve sklonu 0,8 %, což zajišťuje bezproblémové gravitační odvodnění tunelu směrem k vjezdovému
portálu. Situování tunelu v nové stopě ukazuje obr. 2. Ostění tunelu tvoří klenbová konstrukce tloušťky min. 600 mm, která se
na bocích rozšiřuje až na dvojnásobek. Vzdálenost os kolejí je standardní 4 m. Vnitřní líc ostění tvoří kružnice o poloměru 5,7
m, což umožňuje splnění normou ČSN 73 7508:2002 požadovaného pojistného prostoru šířky 300 mm mezi sdružením
tunelovým průjezdným průřezem a lícem ostění. Tento prostor slouží jako rezerva pro stavební tolerance, deformace ostění a
případné dodatečné vestavby po celou dobu životnosti tunelu sto let. 
Projekt byl původně navržen na rychlost 160 km/h, v průběhu výstavby však došlo po úpravě technického řešení ke zvýšení
rychlosti pro naklápěcí vlakové soupravy až na 200 km/h, pro standardní vlakové soupravy na 185 km/h. 
Popis technického řešení a požadavky na zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace definovala jak požadavky na konstrukční řešení tunelu, tak i způsob zajištění stability stavební jámy.
Návrh byl rozpracován do úrovně dokumentace pro provádění stavby včetně výkresů tvaru a výztuže všech konstrukcí tunelu i
pilotových podzemních stěn, které zajišťovaly stabilitu stavební jámy v její střední části. Dno stavební jámy se v její nejhlubší
části nacházelo 16 m pod úrovní stávajícího terénu. 
Způsob zajištění stability stavební jámy zohledňoval rozdělení trasy tunelu do tří kvazihomogenních celků s předpokládaným
stejným chováním horninového masivu na hloubení stavební jámy. 
V nejlepších geotechnických podmínkách byla stabilita stavební jámy zajištěna pouze vhodným návrhem sklonu svahu. Z
celkové délky tunelu 370 m byl tento způsob zajištění navržen v délce 130 m, což představovalo 35 % délky jámy. 
Druhým případem bylo zajištění stability stavební jámy v místech předpokládaných geotechnických poruch v oblasti vjezdového
a výjezdového portálu. V takovém případě byla na úrovni paty druhé etáže svahované stavební jámy vytvořena železobetonová
převázka a svah byl v patě etáže přes převázku přikotven dočasnými lanovými kotvami v rastru 3 m. Prognóza předpokládala
použití tohoto typu zajištění na 40 m stavební jámy, tj. na cca 10 % délky jámy. Konkrétní poloha měla být upřesněna podle
skutečně zastižených podmínek, přičemž u každého portálu se předpokládalo 20 m. 
V nejhorších geotechnických podmínkách byla stabilita stavební jámy zajištěna kotvenou stěnou z velkoprůměrových pilot délky
20 m. Délku úseku 200 m v tomto případě zadávací dokumentace přesně definovala. Začátek pilotové stěny se nacházel 130 m
od vjezdového portálu a stěna končila 40 m od výjezdového portálu. Úsek zajištěný pilotovými stěnami tvořil 55 % stavební
jámy. 
V závislosti na geotechnických podmínkách dokumentace definovala tři konstrukční typy ostění, které se lišily způsobem
založení. Jednalo se o: 
konstrukci založenou na pasech; 
konstrukci se spodní klenbou; 
konstrukci se spodní klenbou, pod kterou byla navržena ještě železobetonová deska o tloušťce až 1,5 m. 
Zadávací dokumentace i v tomto případě uváděla prognózu použití jednotlivých typů konstrukcí. Typ ostění založený na
základových pasech odpovídal úsekům svahované stavební jámy. V celém úseku stavební jámy zajištěné pilotovými stěnami
byl použit typ ostění se spodní klenbou, přičemž pouze spodní klenba byla navržena na 25 m od vjezdového portálu a 15 m od
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výjezdového portálu. Na zbývajících 160 m v nejtěžších geotechnických podmínkách byla pod touto spodní klenbou navržena
ještě železobetonová deska tloušťky až 1,5 m, která půdorysný rozměr tunelu přesahovala na každou stranu o cca 2 m a
rozpírala tak pilotové stěny (obr. 3). Tento rozpěrný efekt byl však pouze zdánlivý, protože pilotové stěny musely být z hlediska
vetknutí pode dnem stavební jámy i zakotvení lanovými kotvami navrženy tak, aby zajistily stabilitu stavební jámy i před
betonáží této desky, tj. bez jejího rozpěrného efektu. 
Délka bloku betonáže tunelového ostění 10 m byla navržena jednotná pro celou délku tunelu. Minimální tloušťka ostění 600
mm v oblasti horní klenby se směrem k jeho bokům rozšiřovala až na dvojnásobek. Důvodem je tvar líce a rubu ostění, přičemž
vnitřní líc tvoří kružnice o poloměru 5 700 mm, zatímco rub ostění je od nejširšího místa rubu ostění svislý. 
Vodonepropustnost ostění zajišťovala hydroizolace deštníkového typu z natavovaných asfaltových pasů. U tohoto typu
hydroizolačního systému se předpokládá, že podzemní voda steče po hydroizolaci bez zatížení hydrostatickým tlakem do
drenážního systému tunelu. Pro snížení rizika průsaků vody do tunelu v případě poškození izolace byly spáry mezi bloky
betonáže osazeny vnitřními těsnicími pásy. Návrh tak předpokládal vodonepropustnost betonu ostění a hydroizolační systém
byl v principu dvouvrstvý, tj. hydroizolace natavovanými asfaltovými pasy a vodonepropustné ostění s těsněním spár mezi bloky
betonáže. Podle předpisu Správy železnic, s.o., TKP 20, je dvouvrstvý systém zajištění vodonepropustnosti požadován u
tlakové izolace s výškou vodního sloupce do 60 m. 
Pilotové stěny byly vlevo ve směru staničení kotveny ve čtyřech výškových úrovních, vpravo ve třech úrovních. Železobetonové
převázky lanových kotev proto nebyly navrženy ve stejných výškových úrovních (obr. 4). Důvodem byly odlišné vlastnosti
horninového masivu zastižené na obou bocích stavební jámy ve vrtech ZJ7 a ZJ8. Na levé straně stavební jámy se podle
výnosu z vrtu ZJ7 očekávaly spíše zeminy s nižší soudržností a soudržné zeminy se vyskytovaly až 13 m pod terénem. Na pravé
straně jámy se soudržné zeminy vyskytovaly již od 4 m pod terénem. Předpokládaná hloubka stavební jámy zde ve vrcholu
spodní klenby tunelu dosahovala až 16 m. 
I když podrobnost zadávací dokumentace odpovídala úrovni realizační dokumentace, upozorňovaly Zvláštní technické a
kvalitativní podmínky (ZTKP) na skutečnost, že trasu hloubeného tunelu protíná oblast zcela zvětralých pararul a geotechnické
podmínky se mohou ve stavební jámě výrazně měnit. Vyžadovaly proto, aby postup výstavby reagoval na skutečně zastižené
geotechnické podmínky a těmto podmínkám odpovídal návrh konstrukcí, jejich dimenze a optimální technologický postupy
výstavby. Z hlediska optimalizace návrhu provedeného na základě inženýrsko-geologického průzkumu a skutečně zastižených
podmínek byla podle požadavků ZTKP vyžadována: 
úprava rozsahu navržené pilotové stěny v případě, že při hloubení první etáže na pracovní úroveň pilotovacího stroje nebo při
samotném vrtání pilot dojde k zastižení výrazně odlišné geologické skladby oproti předpokladu; 
úprava rozsahu navržené železobetonové desky ve dně stavební jámy v nejvíce zvětralé oblasti v případě, že bude z
vyhodnocení výsledků statických a penetračních zkoušek prokázána dostatečná únosnost podloží v úrovni základové spáry; 
úprava rozsahu případně způsobu zajištění lokálních poruchových zón v případě, že při hloubení a provádění hřebíkovaných
svahů dojde k zastižení zvětralých oblastí v jiné lokalitě nebo intenzitě, než předpokládala zadávací dokumentace; 
úprava rozsahu provádění tunelových trub založených na základových pasech nebo s protiklenbou. 
Dále se v ZTKP uvádělo, že vzhledem ke komplikovaným geotechnickým podmínkám a nutnosti optimalizovat návrh podle
skutečně in-situ zastižených inženýrsko-geologických podmínek je zhotovitel povinen zpracovat realizační dokumentaci stavby
(RDS), která bude průběžně aktualizována během provádění stavebních prací a bude zohledňovat skutečně zastižené
geologické prostředí. V principu se jednalo o aplikaci observační metody jak z hlediska návrhu zajištění stability stavební jámy,
tak použití jednotlivých typů konstrukce tunelového ostění. 
Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace neuváděla žádná kritéria pro použití jednotlivých typů zajištění stability stavební
jámy ani konstrukčního řešení tunelu a vše bylo vázáno pouze na popis geotechnických podmínek v trase tunelu zjištěných v
rámci geotechnického průzkumu, bylo nutné před zahájením prací na realizační dokumentaci provést vlastní interpretaci
výsledků průzkumu a prostřednictvím stabilitních a statických výpočtů v realizační dokumentaci příslušná kritéria stanovit. Podle
těchto kritérií se pak řídil geotechnik stavby při posuzování skutečně zastižených geotechnických podmínek. Kritéria byla
rovněž základním podkladem pro vyhodnocování výsledků geotechnického monitoringu. Jednalo se zejména o předpokládané
deformace svahů nebo pilotových stěn a předpokládané síly v lanových kotvách, které zajišťovaly stabilitu pilotových stěn. Dále
byly určeny limitní hodnoty sledovaných veličin (varovné stavy) a případná opatření, která bylo nutné provést při jejich
dosažení pro snížení rizika mimořádných událostí. 
Geotechnický průzkum a interpretace jeho výsledků 
Před zahájením prací na realizační dokumentaci měl projektant k dispozici výsledky geotechnického průzkumu, který velmi
podrobně zpracovala firma GeoTec-GS a.s. v roce 2011. V délce tunelu 370 m bylo k dispozici celkem patnáct jádrových vrtů.
V rámci předběžného geotechnického průzkumu byly realizovány čtyři vrty do hloubky 8 m až 12 m. Následně výsledky
předběžného průzkumu upřesnil podrobný geotechnický průzkum, který informace o horninovém masivu doplnil výsledky
dalších jedenácti vrtů, jejichž hloubka se pohybovala od 17 m do 26 m. Vzhledem k tomu, že se dno stavební jámy nachází v
hloubce 11 m až 16 m pod terénem (vrchol spodní klenby tunelu), poskytoval vrtný průzkum dostatek informací rovněž o
podmínkách pode dnem stavební jámy. To bylo zásadní zejména při návrhu hloubky vetknutí pilotových stěn a jejich celkového
statického působení. Informace zjištěné při vrtném průzkumu vhodně doplňoval geofyzikální průzkum, který mohl být díky
vrtnému průzkumu poměrně přesně kalibrován. Interpretace výsledků obou průzkumů poskytovala spolu s výsledky
laboratorních a presiometrických zkoušek dobrou představu o kvalitě horninového masivu a jeho geotechnických parametrech
v celém rozsahu stavební jámy i předportálových úsecích situovaných v zářezech. 
Mocnost kvartérního pokryvu v zájmovém území kolísá od 0,3 m do 1,1 m a tvoří ho především deluviofluviální zeminy
charakteru jílovitých písku až jílů. Na bázi kvarterního pokryvu se vyskytují pararuly moldanubika, které místy obsahují čočky a
vložky žilných hornin. Horniny jsou velmi nepravidelně zvětralé fosilním zvětráním, které je charakteristické nepravidelným
průběhem i hloubkou zvětrání. Ve střední části tunelu zvětrání zasahuje do poměrně velkých hloubek (obr. 5). V oblasti u obou
portálů se mělce pod povrchem vyskytují horniny jen slabě zvětralé nebo navětralé. Prognózu geotechnických podmínek
potvrzenou při realizaci vystihuje geofyzikální podélný řez zpracovaný firmou GEONIKA, s.r.o. (obr. 6). Nerovnoměrné zvětrání
je do jisté míry podmíněno i tektonickým porušením horninového masivu. 
Zeminy a skalní horniny zájmového území byly v rámci průzkumu zatříděny podle charakteristických geotechnických vlastností
do geotechnických typů. Zeminy byly zařazeny do šesti geotechnických typů, horniny pak do tří geotechnických typů. Pro návrh
technického řešení a stanovení kritérií pro použití jednotlivých typů konstrukcí pro zajištění stability stavební jámy byly
rozhodující geotechnické typy hornin. Jejich základní charakteristiky uvádí tab. 1. Jednotlivým geotechnickým typům odpovídaly
podle výsledků průzkumu geotechnické parametry, které byly v realizační dokumentaci použity ve výpočtech (tab. 2). Tím byla
zachována kontinuita mezi zadávací a realizační dokumentací. 
Aplikace observační metody v dokumentaci stavby a při provádění stavby 
Požadavek na aplikaci principů observační metody vyžadoval při zpracování realizační dokumentace náročnou přípravu jak z
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hlediska předpokládaných variant technického řešení, tak definování okrajových podmínek a kritérií, za kterých bylo technické
řešení konkrétní varianty navrženo. Vzhledem k tomu, že optimalizace technického řešení probíhala souběžně se stavbou
tunelu, byl projektant od samého počátku pod značným časovým tlakem. 
Z důvodu minimalizace rizika zdržení nebo zastavení stavby při zastižení neočekávaných geotechnických podmínek bylo nutné: 
v první fázi provést vlastní interpretaci výsledků geotechnického průzkumu se zaměřením na použité typy zajištění stability
stavební jámy a tunelového ostění; 
na základě vyhodnocení výsledků geotechnického průzkumu vytvořit prognózu rozdělení stavební jámy na úseky svahované
stavební jámy a úseky stavební jámy zajištěné pilotovými stěnami včetně kritérií, za kterých mohou být jednotlivé typy zajištění
stability stavební jámy ve skutečně zastižených geotechnických podmínkách použity; 
v případě svahovaných úseků stavební jámy navrhnout jejich rozdělení na jednotlivé hloubkové etáže a navrhnout jejich sklon
a způsob zajištění stability svahu; 
v případě kotvených pilotových stěn navrhnout všechny varianty hloubky vrtání pilot a způsob kotvení pilotové stěny v závislosti
na zastižených geotechnických podmínkách a hloubce dna stavební jámy (typ ostění na pasech nebo se spodní klenbou); 
v případě typů tunelového ostění zvážit použití varianty ostění tunelu se spodní klenbou založenou na železobetonové desce,
definovat kritéria použití jednotlivých typů ostění a vytvořit prognózu rozdělení tunelu do jednotlivých typů ostění (tj. klenby
tunelu založené na základových pasech nebo na spodní klenbě). 
Při splnění těchto zásad se dalo očekávat, že realizační dokumentace bude pro předpokládané geotechnické podmínky
obsahovat všechny typy konstrukcí, které bude možné podle daných kritérií při výstavbě použít, a nedojde z důvodů
neočekávaných geotechnických podmínek k zastavení stavby. Jedná se o určitou analogii s technologickými třídami výrubu u
ražených tunelů, kdy je pro všechny očekávané geotechnické podmínky předem připraven technologický postup výstavby a
způsob zajištění stability horninového masivu. 
Kromě přizpůsobení návrhu konstrukcí podle skutečně zastižených geotechnických podmínek realizační dokumentace
technické řešení měnila i z dalších důvodů. Jednalo se o optimalizaci stavebních postupů, kdy cílem bylo minimalizovat rizika při
provádění a upravit technické řešení tak, aby se zlepšily užitné vlastnosti navrženého díla, zvýšila životnosti konstrukce a
zlepšila údržba tunelu za provozu. I když minimalizace rizik při výstavbě je výhodná zejména pro zhotovitele, v konečném
důsledku se vyplatí všem účastníkům výstavby, protože vede ke kvalitně provedenému dílu. 
Úpravy technického řešení stavební jámy 
Před zahájením projektových prací na realizační dokumentaci stavební jámy byla prověřena její šířka v úseku mezi pilotovými
stěnami s ohledem na dostatečný prostor pro vnější bednění tunelového ostění, provádění hydroizolací a zásypů hloubené
konstrukce tunelu. Po zohlednění stavebních tolerancí, technologických postupů a posouzení všech geometrických vztahů bylo
konstatováno, že stavební jámu je nutné oproti požadavkům zadávací dokumentace rozšířit o 1,5 m. I tak zůstaly prostorové
podmínky ve stavební jámě při realizaci velmi stísněné. 
S ohledem na postup výstavby bylo nejprve nutné vyhodnotit známé informace o geotechnických podmínkách v trase tunelu a
vytvořit prognózu zajištění stability stavební jámy svahováním a kotvenými pilotovými stěnami. Vzhledem k tomu, že
geotechnický průzkum poměrně přesně definoval rozhraní jednotlivých geotechnických typů a jeho výsledky bylo možné ověřit
jak záznamy geofyzikálních měření, tak z popisu a fotodokumentace výnosu vrtných jader, rozhodl se projektant RDS výrazně
omezit rozsah pilotových stěn. V úsecích stavební jámy, kde by bylo nutné velkoprůměrové piloty vrtat do hornin pevnostní
třídy R4/R3, bylo použito místo zajištění pilotami svahování stavební jámy s vyztužením svahů tyčovými kotvami SN (obr. 7).
Toto rozhodnutí se v průběhu výstavby ukázalo jako správné. Původní rozsah pilotových stěn 200 m tak byl redukován na 110
m. Úsek svahované stavební jámy v oblasti vjezdového portálu se prodloužil ze 130 m na 140 m. Výraznější změny doznalo
technické řešení u výjezdového portálu, kde se svahovaný úsek jámy vzhledem k příznivým geotechnickým podmínkám
prodloužil z původních 40 m na 120 m. 
Při návrhu zajištění stability stavební jámy bylo nutné zohlednit i blízkou deponiii vytěžené horniny, která byla určena pro zpětný
zásyp tunelu. Na základě posouzení její vzdálenosti od stavební jámy, geotechnických podmínek dané lokality a
předpokládaného rozsahu deponie se ukázalo, že vliv přitížení deponií není pro návrh zajištění stavební jámy významný. 
S postupem výstavby souvisela i úprava počtu a polohy železobetonových převázek pro kotvení pilotových stěn. Návrh
zadávací dokumentace předpokládal jiný počet převázek na levé (4 ks) a pravé straně (3 ks) stavební jámy (obr. 4). Tento
návrh vyžadoval při hloubení stavební jámy mezi pilotovými stěnami různé úrovně dílčích výkopů, ze kterých by byly převázky
betonovány. Při návrhu technického řešení v realizační dokumentaci byl proto počet převázek na levé a pravé straně stavební
jámy sjednocen na tři úrovně (obr. 8). To umožnilo těžit stavební jámu po etážích stejné hloubky a usnadnilo pohyb
mechanizace ve stavební jámě i způsob odvodnění v jednotlivých etapách výstavby. 
S návrhem způsobu zajištění stavební jámy a dimenzováním pilotových stěn úzce souviselo i rozhodnutí po použitých
konstrukčních typech tunelového ostění. Na základě vlastní interpretace výsledků geotechnického průzkumu dospěl projektant
realizační dokumentace k rozhodnutí, že typ konstrukce tunelu založené na spodní klenbě, která je uložena na železobetonové
desce (obr. 3), nebude nutné použít. Dále proto byly v realizační dokumentaci sledovány pouze dva typy konstrukce ostění. V
dobrých geotechnických podmínkách se jednalo o ostění založené na pasech (obr. 9) a ve špatných geotechnických
podmínkách o ostění založené na spodní klenbě (obr. 10). Tím se snížila hloubka i tvar dna stavební jámy, což pozitivně
ovlivnilo návrh dimenzí i hloubky vetknutí pilotových stěn. 
Pro zajištění stability stavební jámy byly navrženy tři základní typy: 
svahovaná stavební jáma; 
svahovaná stavební jáma v místě tektonické poruchy; 
kombinace svahované jámy a zajištění pilotovou stěnou. 
Svahovaná stavební jáma byla navržena do geotechnických podmínek, které umožňovaly použít pro zajištění stability svahů
jejich přirozený sklon, případně systémové kotvení tyčovými kotvami typu SN/IBO. První etáž stavební jámy byla navržena ve
sklonu 1 : 2, druhá etáž 1 : 1 a třetí etáž 3 : 1. Svahy první etáže chránila proti splavování povrchových vrstev a degradaci
povrchu vlivem povětrnostních podmínek protierozní matrace, druhá a třetí etáž byla zajištěna vrstvou stříkaného betonu. Ve
druhé a třetí etáži bylo navrženo zlepšení horninového masivu kotvami SN/IBO délky 4 m, v rastru 2×2 m. Tento způsob
zajištění svahů stavební jámy bylo podle provedených výpočtů možno realizovat, pokud horninový masiv geotechnického typu
H1 sahal min. 1 m nad patu druhé etáže (nebo výše). Pokud by tento geotechnický typ nebyl v této úrovni zastižen, bylo nutné
použít způsob zajištění určený pro tektonickou poruchu. Ten se od standardního řešení lišil modifikací způsobu zajištění třetí
etáže prodloužením tyčových kotev na 6 m a zahuštěním rastru kotvení na 1,5 × 1,5 m. Tento způsob zajištění stability svahu
stavební jámy nahrazoval původní technické řešení zadávací dokumentace s železobetonovou převázkou a předpjatými
pramencovými kotvami v patě druhé etáže stavební jámy. 
Do nejhorších geotechnických podmínek byl určen typ zajištění stability stavební jámy pilotovými stěnami vrtanými ze dna první
etáže stavební jámy, provedené se sklonem svahu 1 : 1,5. 
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Piloty o světlém průměru 980 mm a roztečí 1,4 m byly kotveny ve třech úrovních pramencovými kotvami (obr. 11). Prostor mezi
kotvami stabilizovala vrstva stříkaného betonu se sítí. Piloty musely být v každém případě zavrtány minimálně 2 m pod úroveň
dna stavební jámy, tj. základové spáry patek ostění tunelu. Tomuto předpokladu odpovídala délka pilot 12 m. V nejhorších
geotechnických podmínkách dosahovala délka pilot max. 20 m. Významnou roli hrálo proto hodnocení zastižení geotechnických
podmínek po dotěžení první etáže stavební jámy, kdy bylo nutné upřesnit rozsah provádění pilotových stěn. V případě zastižení
obtížně vrtatelných hornin v dolní části jámy bylo možné zmenšit průměr piloty na 850 mm a vrtání provádět šnekem bez
výpažnice. 
Délka pilot byla v realizační dokumentaci navržena 20 m a 12 m s tím, že statické výpočty byly provedeny a varovné stavy
stanoveny i pro délky pilot v tomto intervalu s krokem 1 m. Realizační dokumentace nepředpokládala použití pilot kratších než
12 m a delších než 20 m. Tomuto předpokladu odpovídala základní délka armokoše 12 m a druhého armokoše délky 8 m, který
byl stykován se základním armokošem na přesah výztuže a v případě nedovrtání piloty mohl být podle skutečné délky piloty
zkrácen. 
Vzhledem k předpokládanému průběhu vrstev horninového masivu proto hrálo stanovení začátku a konce pilotové stěny
zásadní roli. Zhotovitel přistoupil k tomuto úkolu odpovědně a vrtání pilot pojal jako doplňkový geotechnický průzkum. Piloty
byly nejprve navrtány v předpokládaném začátku a konci pilotové stěny. Po ověření předpokládaného průběhu geologických
vrstev a tím i projektovaného rozsahu pilotové stěny byly teprve vrtány další mezilehlé piloty (obr. 12). Výnos vrtů probíhal pod
geotechnickým dohledem zaměstnanců firmy GeoTec-GS, a.s., i zhotovitele a délky pilot byly upřesňovány podle skutečně
zastižených podmínek. 
Aby bylo možné při výstavbě použít principy observační metody, bylo zcela zásadní definovat kritéria jednotlivých typů zajištění
stability stavební jámy i nasazení tunelového ostění založeného na základových pasech nebo spodní klenbě. Tomu věnovala
realizační dokumentace mimořádnou pozornost. Kritéria byla definována na základě známých geotechnických typů,
používaných v geotechnickém průzkumu. 
Kritériem pro rozhodnutí, zda nasadit svahovanou stavební jámu, bylo zastižení hornin geotechnického typu min. H1 nebo
lepšího v celé výšce poslední, tj. třetí etáže stavební jámy. Pro tento model výpočet prokázal dostatečnou stabilitu svahu.
Geologické anomálie (různý stupeň zvětrání, poruchové zóny) byly řešeny úpravou systému kotvení, tj. délkou a rastrem
SN/IBO kotev. 
V případě, že geotechnický typ horniny H1 a lepší zasahoval do úrovně 1 m nad patu druhé etáže stavební jámy a výše, byl
použit standardní způsob zajištění svahované stavební jámy. Pokud byl typ H1 zastižen až v úrovni paty druhé etáže, použilo se
zajištění svahované stavební jámy určené do místa tektonické poruchy, tj. s prodlouženou délkou a hustším rastrem kotev
SN/IBO. 
Pokud byly horniny horší kvality než geotechnického typu H1 zastiženy i pod úrovní třetí etáže, byla již použita pilotová stěna,
jejíž hloubka byla určena na základě těchto tří uvedených kritérií. Pokud se při vrtání piloty narazilo nejpozději v úrovni
základové spáry stavební jámy na horninu geotechnického typu H2, pilota byla dovrtána do hloubky 2 m pod úroveň této spáry.
Pokud pilota nenarazila v úrovni základové spáry na horninu geotechnického typu H2, vrtání pokračovalo buď do hloubky 2 m
pod rozhraní geotechnických typů H1/H2, nebo nejvýše do hloubky 20 m. Hloubka, rozteč, vyztužení a kotvení podzemních
pilotových stěn bylo v RDS stanoveno na základě statického posouzení pro parametry horninového masivu odvozené z
geotechnických typů uvedených v zadávací dokumentaci. 
V případě, že se geotechnické podmínky lišily na levé a pravé straně stavební jámy, bylo zajištění pilotovými stěnami navrženo
symetricky po obou stranách pro konzervativní vstupní parametry, tj. leželo na bezpečné straně. 
Základní údaje o stavbě 
Stavebník: Správa železnic, státní organizace 
Zhotovitel: stavbu tunelu provádí pro sdružení firem STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS, a.s., a Metrostav a.s. firma HOCHTIEF
CZ a.s. 
Geotechnický monitoring: GeoTec-GS, a.s. 
Geofyzikální průzkum: GEONIKA, s.r.o. 
Projektant realizační dokumentace: SAGASTA s.r.o., Ing. Libor Mařík 
Doba výstavby: předpokládaná doby výstavby traťového úseku je od září 2019 do května 2023. Vlastní výstavba tunelu byla
zahájena 2. října 2019 zemními pracemi na stavební jámě. 
Zahájení provozu: je plánováno v listopadu 2022. 
Rychlost pro naklápěcí vlakové soupravy: až 200 km/h 
Rychlost standardní vlakové soupravy: 185 km/h 

Konec spalování uhlí se kvůli válce nejspíš odsouvá. Jenom se zatím neví, jak moc URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 11:09 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...ho na sítích... 
O autorovi: Karolína Chlumecká 
Karolína studuje první rok žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kromě toho se věnuje také focení. 

... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu -
help@newtonmedia.eu.

Úder nesmíme vracet, můžeme se jen bránit. V kyberválce zatím nejsme, říká expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Lenka Vrtišková Nejezchlebová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 15:26 ,
Celková návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
„Na pozadí války se bojuje o velké zásady. Třeba o svobodu slova,“ říká Tereza Bartoníčková, specialistka na etiku a právo v
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oblasti umělé inteligence a IT. V rozhovoru o informační a kybernetické válce, o kybernetických útocích a zastrašování
vysvětluje základní principy snahy o bezpečnější život v technologickém světě.

V rozhovoru je mimo jiné řeč:

O pěšácích informační války a dobrovolnících kyberválky.
O strachu, díky kterému jsme snáz ovladatelní.
O líbivých internetových ozvěnách.
O apokalypse, chaosu a panice.
O softwarových monokulturách.
O nejslabším článku – a jak se jím nestat.
O blokování a svobodě slova.

Jste zakladatelka Internetového institutu, který propojuje technologické obory se sociálními a humanitními vědami. Expertka na
etiku a právo v AI a IT a členka kybernetických sil a informačních operací aktivních záloh České armády. Jak se vaše práce
změnila za poslední měsíc, kdy se válka odehrává na Ukrajině i v kyberprostoru? V době, kdy mluvíme o hybridní válce…

Nezměnila se. Jen všichni chtějí vědět „všechno“ o dezinformacích, ke kterým se teď upnula pozornost společnosti. Zesílila
poptávka. I ze strany médií. Jevy, které tady byly už dlouho, totiž vidíme přímo na bitevním poli, víc nad nimi přemýšlíme: jaké
algoritmy je dovolují, kdo je původcem, komu má být zpráva doručena, za jakým účelem.

Válka v kyberprostoru je samozřejmě velké téma, ale já nejsem expert na kyberbezpečnost. To je tvrdá věda. Kód kód kód,
data data data. V těchto oblastech je jistě vyšší pohotovost. Moje doména jsou spíš právní aspekty, principy, otázky regulace a
nastavení mantinelů technologiím. Ale myslím, že i tyto otázky teď budou víc rezonovat.

Nejsou vlastně trollové a šiřitelé dezinformací takovými pěšáky kybernetické války?

Asi by se dalo říct, že jsou to pěšáci informační války. Ne kybernetické. Musíme se totiž zastavit nad pojmem kybernetická
válka.

Aha. Přiznávám, že v tom mám sama trochu zmatek, a nejspíš nebudu jediná.

Můžeme říct, že jsme jako společnost dlouhodobě v informační válce nebo ve válce informací, pokud se bavíme o
dezinformacích a propagandě, ale Česká republika není v kyberválce s Ruskem, stejně jako s ním nejsme ve skutečné válce.
Jsme v nějakém stavu pozornosti, bdělosti, ale není to válka. Možná je to na první pohled slovíčkaření, ale je to důležité.

Ve válce a v kybernetické válce je Rusko a Ukrajina. Země, které nejsou oficiálně ve válce, dál respektují „mírová“ pravidla
kyberprostoru.

Nesmí vracet úder

Ale západní země jsou potenciálním cílem kyberútoků ze strany Ruska, nejspíš i útoky odrážejí, aniž o tom jako veřejnost víme.

Určitě. Kyberútoky se dějí. Napadání [lock]serverů, krádeže informací… Ale jejich odrážení má v „mírových“ podmínkách zase
svoje pravidla.

Jaká pravidla to jsou?

Když někdo například z Ruska útočí třeba na firmy v zahraničí, jediné, co může postižená firma udělat, je útoky odrážet. Bránit
jim. Nesmí sama útočit. Nesmí vracet úder. To by bylo v rozporu s mezinárodním právem. Dokonce si ani nesmí podobným
útokem vzít zpět to, co jí bylo ukradeno.

Kyberútoky jsou jednostranné. V kyberválce naopak proti sobě útočí obě strany. A kyberútok, který je součástí kyberválky, má
jasný cíl něco poškodit, zničit, narušit, získat nad něčím moc, získat informace nebo peníze. Ve většině kyberútoků, které se
dějí – válka neválka –, jde především o peníze nebo informace.

O těch naprosto běžných se nedozvídáme, ale dějí se pořád. Když se firmě nepodaří takový útok odrazit, zaplatí informacemi
nebo penězi. A stejně tak se to mohlo stát i Edovi z hospody, že na něco kliknul, počítač mu zčernal a on musí zaplatit a doufat,
že mu to pak útočník vrátí do původního stavu.

Ale informační válka spočívá v šíření informací a dezinformací, je jedno, jestli to jsou z vrtulníku rozhozené letáky, aktivita botů,
nebo mailing na internetu.

Tereza Bartoníčková. Foto: Gabriel Kuchta. Deník N

Tereza Bartoníčková
Je zakladatelkou Internetového institutu (2018). Vystudovala marketing a PR na FSV  Univerzity  Karlovy , pak zamířila na
Oxford Internet Institute, kde vystudovala obor Social Science of the Internet. Zabývá se eticko-právními dopady umělé
inteligence a regulacemi technologií, v této oblasti nyní studuje doktorandský cyklus na právnické fakultě UK.

Má za sebou také zkušenost s prací v Google. Od roku 2021 je členkou kybernetických sil a informačních operací aktivních
záloh České armády. „Armáda si uvědomuje nové hrozby, a tak schraňuje odborníky, kteří jsou schopní přinášet profíkům nové
pohledy z civilu. Nejsme ve válce, nejsem ‚povolaná‘ do války, jen je možné, že se bude zintenzivňovat a upravovat tematika
cvičení podle situace.“
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Před časem jste řekla: „Vlivové operace jsou s námi neustále. V posledních letech ve válečném stavu pořád žijeme, jen jeho
fatálnost nevidíme očima.“

Za tím si stojím. Fatálnost mnozí neviděli, až teď mnohem víc lidí vidí, kam to může zajít. Najednou jsme celospolečensky
nahlédli, v jak obrovské propagandě Rusové žijí. A do podobné bubliny se mohou uzavřít i lidé ve svobodných zemích. Víme,
že to jde udělat. Mluví se o echobubbles, echochambers, filterbubbles a dalších pojmech, které to označují.

Slyším tam ozvěnu…

Ano. Jde o princip, kdy se na sociálních sítích vytváří skupiny uživatelů, které odrážejí váš vlastní postoj, vrací vám ho
ozvěnou. Jste tak obklopená informacemi, které vás zajímají – buď díky vytvoření sociálních sítí a kontaktů, které sdílí vaše
názory o světě, nebo pomocí algoritmů, jež pro vás hledají obsah, který vám spíš konvenuje, který je vám příjemný a lehce
stravitelný.

A samozřejmě že je v zájmu sociálních médií to přesně takhle dělat, nechtějí, abychom se nad zobrazovaným obsahem příliš
rozhořčili a odešli ze sítí. Přišli by o zisk. Může to být příjemné a příhodné, ale zároveň může přesně tento princip vést i k
prohlubování pro někoho nepochopitelného extremismu.

A toho například využívají i cílené vlivové operace pomocí dezinformací, botů a trollů. V dlouhodobém měřítku je jedno, jaký je
obsah těch informací. Podstatné je přemýšlet, čeho chtějí dosáhnout, od koho jdou, za jakým účelem.

Témata jsou situační a vkládají se do nich narativy, které třeba zčásti na skutečnost pasují, ale přidá se k nim „informace“,
která příhodně doplňuje, kdo za to může, proč se to děje, co hrozí. Často s cílem vyvolat strach. Ustrašená společnost je lépe
ovladatelná. Skrze vlivové operace se tříští i dočasně stmelená společnost, jak už asi pozorujeme i teď.

Byla jsem pro blokaci

Jak v tomto kontextu vnímáte, že správce domény CZ.NIC zablokoval osm dezinformačních webů a nyní oznámil, že blokaci
prodlužuje?

Existuje naprosto základní lidské právo, právo na svobodu slova. A dezinformace spadá pod svobodu slova, tak to v principu
vnímám. Ale zde jsem byla pro blokaci.

Proč?

Protože jedna věc je svoboda slova, ale druhá pak naprostá extremizace, těžká propaganda z jiných zemí, která cílí na
zranitelné skupiny. Začátek války aktivity eskaloval, a tak bylo i podle mě v pořádku weby blokovat. Důležité je však říct, že
tohle není možné nastavit jednou a provždy. Vždy jde kontext.

Takže v tomto kontextu je to podle vás v pořádku, ale nesmí se z toho stát pravidlo?

Přesně tak. Rozhodovat by se mělo vždy s ohledem na situaci. A každá země to má nastavené trochu jinak. Co je a není hodné
moderace či zablokování, nemůže být nastaveno univerzálně, vždy to podléhá kultuře a mentalitě národa a musí se
respektovat právo.

Nezáživná odpověď, já vím. Ale tak to je. I na pozadí války se bojuje o velké zásady, jednou z nich je právě svoboda slova.

Na čí straně jsou ruští hackeři?

Pojďme přece jen na chvíli od informační války ke kyberválce. Expertka na konflikty v kyberprostoru Adéla Klečková v
rozhovoru pro iDnes mluví o tom, že se čekaly výrazné útoky proti ukrajinské infrastruktuře, například na elektrické sítě,
dodávky vody, ale zatím se až na malé výjimky nedějí. Někteří specialisté popisují to, co se děje, spíš jako pouliční válku
(kyber)gangů nebo hospodskou rvačku. Jak to, že Rusko zatím nepřistoupilo k silným kybernetickým úderům na Ukrajině? Je
na tom ruská kyberarmáda stejně bídně, jako se někdy jeví armáda v reálu?

Určitě jde taky o personální kapacity. Válku vede stát či pohlavár. Kyberválku může z jeho rozkazu vést institut, který stát k
tomu účelu vytvořil. Víme, že Rusko takové instituce má, ale nevíme, v jaké jsou momentálně kondici a jak jsou vybavené, jak
jsou na tom personálně. Třeba tam opravdu nejsou síly, které by to svedly. Ale může to být i taktika.

Ale když se vrátím k tomu, že kyberválky se nemůže oficiálně zúčastnit stát nebo instituce v zemi, která do války nevstoupila,
samozřejmě platí, že se kyberválky může zúčastnit prakticky kdokoliv jako osoba nebo skupina, pochopitelně anonymně. Tak
jako se zatím bojů neúčastní armády NATO, ale pouze dobrovolnické legie.

Jen se tím vracím k té původní otázce. Nevíme, koho a jak nalákal ruský stát, aby oficiálně sloužil v kyberválce proti Ukrajině,
ale také je otázka, kdo v této válce slouží Rusku či kdo jde naopak proti němu – neoficiálně. Rusko má velice dobré odborníky
v IT a umělé inteligenci a vynikající hackery, otázkou ovšem je, na čí jsou vlastně straně.

I někteří Rusové přímo v Rusku mohou jít proti své zemi, stejně jako Rusové, kteří žijí v zahraničí. A stejně jako kdokoliv jiný,
jakékoliv národnosti. Člověk nikdy neví. Však vidíme, že se nám vrátili Anonymous…

Možná i proto se mluví o „válce gangů“. Anonymous vstoupili do hry v plné parádě. Naposledy mě nadchla jejich akce, kdy
tiskárny v soukromí i ve firmách v Rusku začaly „samy“ tisknout zprávy o tom, co se děje na Ukrajině.

Ano. Už to na ně asi bylo moc, tak se vrátili do hry. A kdo je v Anonymous? Nevíme. Mohou tam být i ruští hackeři. To je princip
kyberútoku.
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Původce se hledá těžko…

Těžko, ale najít se dá. Velký problém je však prokázat čin. Není možné například žalovat oblast, z níž útok šel. Ani při dohledání
IP adresy není možné útok připsat jejímu majiteli, protože to ještě neznamená, že útok inicioval ten, který zrovna u toho
počítače běžně sedí. Takzvaná atribuce je extrémně náročná, pokud se chceme řídit mezinárodním právem.

Rizikový podnik

Tak jako má – naštěstí – stále spousta lidí potřebu se zapojit do pomoci uprchlíkům nebo posílat peníze na podporu ukrajinské
armády, existuje hodně lidí, kteří se laicky aktivně zapojují nejen do informační války, ale mají tendenci pomáhat i při možných
kybernetických útocích, například nechávají přes noc své počítače k dispozici pro takzvané DDoS útoky?

Ano. Ale to bych silně a zásadně nedoporučovala. Dívám se na to jako na rizikový podnik. Ne že by to bylo přímo nebezpečné,
ale konečný uživatel nemá kontrolu nad tím, komu ve skutečnosti ten počítač propůjčuje. Může to vypadat tak, že kapacitu
propůjčuje straně „dobra“, řekněme, jenže nemá jak ověřit, kdo na druhé straně opravdu je. Za monitorem může probíhat
proces, o kterém nemá tušení.

DDoS útoky jsou podskupinou DoS útoků (Denial of service, odepření služby). Jejích cílem je zahlcení cílové služby nebo
webové stránky obrovským množstvím požadavků zadávaných z velkého množství počítačů v různých lokalitách (Distributed
Denial of Service).

A co třeba sympatické „záškodnictví“, kdy lidé místo recenzí kaváren a restaurací v Google Maps psali informace o válce?

To to je naopak krásný úkaz lidské vynalézavosti, jakými kanály se někam můžete dostat. Když uděláte velkou letákovou
kampaň, sice vám přes noc většinu letáků spálí, ale pár jich někam doletí. Toto je podobné. Využívání legálních prostředků je
fajn.

Samozřejmě i zde je riziko, že když se budete zapojovat do akcí, organizovat je, může pak na vás být vidět. Je potřeba to vědět.
Je to podobné, jako když někdo komunikuje přes síť v VKontaktě s Rusy a snaží se nabourávat jejich narativ. V takovém
případě bych minimálně doporučovala přes VPN (tzv. virtuální soukromá síť, šifrované připojení, které zvyšuje bezpečí a
soukromí, pozn. red.) použít jinou IP adresu.

Zkontrolujete zámky, možná přidáte kameru

Před velkými kybernetickými útoky varují tajné služby v USA, ale i český NÚKIB už vydal oznámení o „kritické úrovni hrozby“. Jak
moc mě to má znepokojovat? Je něco, co můžu jako „obyčejný“ uživatel technologií dělat?

V informační válce je jediná zbraň, a to zvyšování odolnosti jednotlivců, společností a celé společnosti proti jejím zbraním. Co
se ale týče velkého kybernetického útoku, občan, který není expert na kybernetickou bezpečnost, neudělá nic.

Taková varování jsou pro podniky, pro státní podniky, pro subjekty kritické infrastruktury, ty se musí připravit.

A připravují se?

Samozřejmě. Pohotovosti, možná i nepřetržité služby, intenzivní monitoring. Jako kdyby vám někdo opravdu důvěryhodný řekl,
že existuje velké riziko, že vám někdo vykrade barák. Co uděláte? Necháte venku psa, zkontrolujete zámky, možná přidáte
alarm a kameru.

Nechci naskočit na strašení

Přiznávám, že mně zpráva o riziku velkého kyberútoku docela rozjíždí fantazii: chaos, panika, zkáza…

Což by se mohlo stát… Ale nechci naskočit na strašení, panika není nikdy dobrá věc. Zastrašování je samozřejmě jedním z
prostředků psychologické války. Nemyslím, že by šlo rovnou o útok, který by měl tak obrovské důsledky. Ono by stačilo, kdyby
útok způsobil zastavení řídicích jednotek rychlovlaků. To by zastavilo dopravu na půl dne a škody by nebyly fatální, ale velké,
speciálně pro rodinné výlety.

Záměrně jste zmínila dost „soft“ útok?

Je zbytečné žít v panice. Ale zároveň je silný důvod budovat expertní síť. A je dobré vědět, co každý může udělat pro prevenci.

Proto jsem se, asi neobratně, ptala, co můžu dělat já jako jednotlivec.

Tady jde zejména o dodržování kyberbezpečnosti v podnicích a institucích, kde je největší slabinou systému samozřejmě
člověk.

Každý systém je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek?

Ano. A na ten nejslabší článek se samozřejmě nejsnáze míří. A patří sem i prosté věci – správně se odhlásit ze svého počítače,
volit dobrá silná hesla a nemít jedno univerzální na všechno.

Firemní počítač, kde se ani ta základní pravidla nectí, může být vstupní branou pro útok. Na to možná není potřeba ani
superschopného hackera, aby si vytipoval takového „náchylného“ člověka. Toho pak stačí přimět, aby rozklikl nějaký soubor, a
spustí se program, který ovládne počítač. A z něj se pak může šířit do systému.
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Ale jsou samozřejmě majstrštyky, kde zaměstnanec nic nezmůže. Třeba když někdo vloží svůj kód do oficiálního aktualizačního
produktu, pak vidí všem, kdo software aktualizovali a používají, „přes rameno“ a mohou ho i ovládat. Ale samozřejmě že zrovna
tohle se hodně hlídá.

Každopádně by podniky měly budovat odolnost zaměstnanců vůči těmto primitivní taktikám, které mohou mít tvrdé dopady. Ale
na to ani nemusí být žádná válka s Ruskem.

Softwarová monokultura

Slyšela jsem názor, že ukrajinské firmy mohou být velmi zranitelné, protože naprostá většina z nich používá stejný účetní
software. Napadá mě, že to pak je jako smrková nebo řepková monokultura, jako každá krajina, která je méně diverzifikovaná,
a tedy zranitelnější.

Přesně, to je jako u všeho. Kdyby všichni pěstovali na zahrádkách narcisy a někdo chtěl ty zahrádky zničit, stačí „poslat“ do
boje jednoho škůdce, který se efektivně rozmnoží a narcisy zabije. V kyberprostoru je to stejné, jen to zatím lidem ani menším
firmám samozřejmě tolik nedochází.

I proto se v tomto rozhovoru vlastně trochu točím v kruhu. Jde o stále stejné principy, ať už je to kyberprostor, nebo „normální“
svět. Někdo chce někoho poškodit nebo někoho okrást a vydělat na tom, jen se kyberútoky odehrávají ve světě, kterému
málokdo rozumí a umí ho ovládat.

Zlepšuje se to povědomí?

Snad ano, ale je to běh na dlouhou trať. Jedna věc je výchova dětí, osvěta, zvyšování odolnosti jednotlivců a populace. Ale
velký problém je, že naléhavě potřebujeme opravdu dobré experty, jenže si je neumíme udržet, neumíme je motivovat a
adekvátně odměňovat. Já doufám, že si to teď instituce třeba silněji uvědomí.

Strach otvírá taky nové možnosti, zesiluju i tento apel v tom, co dělám. Potřebujeme experty na tvrdé dovednosti, ale taky je
musíme umět propojovat s těmi měkkými. Mezioborová spolupráce je velké a naprosto zásadní téma. Musíme se zaměřit na
otázky regulací, abychom mohli žít s technologiemi v souladu a aby byl ten soulad udržitelný.

Víme, že pitná voda je důležitá, věnujeme jí spoustu pozornosti a energie a peněz do ochrany zdrojů a zajištění dostatku pitné
vody. Stejnou pozornost bychom měli věnovat i informačním technologiím.

Azov a Mariupol. Příběh nejznámější ukrajinské jednotky a temné důvody, proč zemřelo jedno město URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Jan Wirnitzer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 16:24 , Celková návštěvnost:
3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Poslední zprávy z jihoukrajinského Mariupolu, před válkou města lidnatého jako Brno, jsou takové, že je v něm 90 procent
domů zcela zničených či poškozených. Ve městě, které brání i známý pluk Azov, zůstává nanejvýš 160 tisíc civilistů, Rusové
podle ukrajinských zdrojů desítky tisíc obyvatel odvlekli pryč.

Mariupol je základnou pluku Azov. Nejznámější ukrajinské bojové jednotky, která je pro Kreml ústředním motivem, kdykoliv
ruská propaganda hovoří o „denacifikaci Ukrajiny“.

Nabízí se otázka, zda by denacifikaci nepotřeboval šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagnerovci Dmitrij Valerijevič Utkin,
exdůstojník, který má vytetované (jak popisuje například Economist) esesácké insignie či říšskou orlici. Poukazů na spojení
ruských žoldnéřů a krajní pravice existuje víc (například zpráva z Libye, podle níž tam dali své sympatie k nacismu jasně
najevo).

Jinými slovy: Putinovu „denacifikaci“ Ukrajiny paradoxně provádějí lidé, kteří dost možná sami skrytě hajlují a sní o bílé síle.

Jenže Západ vazbu ruských žoldnéřů na neonacistickou symboliku příliš netematizuje, tak se o tom moc nemluví.

O Azovu je řeč i proto, že je jednou z hlavních sil bránících původně čtyřsettisícový Mariupol na azovském pobřeží. Think tank
Institute for the Study of War odhaduje, že současné tři kapsy ukrajinského odporu vydrží už jen několik dní.

I’m so sorry Putin had Mariupol destroyed. It is criminal. #UkraineUnderSiege #StandWithUkraine pic.twitter.com/su31YfDeKW

— Jane (@JaneVoter2018) March 27, 2022

Historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se na dějiny Ukrajiny i tamního nacionalismu zaměřuje,
upozorňuje, že všechny debaty o Azovu musejí připomínat i podstatu války na Ukrajině.

„Spíše než domnělým nacistickým ledvím ukrajinské patriotické scény v poli bychom se měli zabývat [lock]skutečnou motivací
těch, kdo u nás ani po osmi letech zničující války, jež právě vrcholí, nepřestali bojovat s fiktivním nepřítelem ukrajinského
‚fašismu‘ a ‚nacismu‘, zatímco nepřítel reálný, Rusko, už se těší na vojenskou přehlídku na Václavském náměstí. Pokud na
člověku, který se topí, hodnotíme jeho koupací čepici, místo abychom mu pomohli a nebáli se zrádných vod, je s námi něco v
nepořádku,“ říká.

To, že právě Azov je nejznámější ukrajinskou jednotkou, nedává vojensky smysl. Začátkem války jeho bojovníků bylo nejspíš
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kolem tisíce, horní odhady početnosti v uplynulých letech udávaly 2500 lidí. Ukrajinská armáda má kolem 200 tisíc vojáků a
zhruba 100 tisíc příslušníků polovojenských složek.

Přečtěte si takéJaké šance jsou nyní na mír? Záleží, která ze dvou verzí o stavu ruské armády platí

Ale slyšeli jste víc o Azovu, nebo o 92. mechanizované brigádě? Přitom právě větší, mobilní a dobře vycvičená „devadesátá
druhá“ řádí podle analytika Toma Coopera mezi ruskými jednotkami v okolí Charkova jako černá ruka.

Intenzita debat o Azovu svědčí o tom, jak moc jednotku ruská propaganda tematizuje. Nic v dějinách 20. století není v paměti
mnoha lidí zakotvené jako čiré zlo tak silně jako nacismus. Označením protivníka za nacistu lze zkoušet přehlušit i vraždění
civilistů v zemi, jejíž prezident je židovského původu (část předků Volodymyra Zelenského nacisté zavraždili).

Právě o legitimizaci války podle politologa a experta na extremismus Jana Charváta Rusku jde – jak navenek, tak směrem k
vlastní populaci. Hádka o nálepku je prostě vhodná k odvádění pozornosti.

Fotbaloví ultras

Kde se „batalion Azov“, jak byl původně známý, vzal?

Po ukrajinském převratu proti proruskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi v roce 2014 Moskva podnítila na východě Ukrajiny
povstání. Ukrajinská armáda byla po letech zanedbávání v rozkladu a její akceschopnost minimální.

Vznikla řada polovojenských jednotek, známých jako „bataliony“, které se chopily zbraní a živelným způsobem bojovaly proti
proruským povstalcům. Azov byl jednou z mnoha, jeho zázemí původně bylo v oblasti Charkova.

„Vznikal kolem skupin lidí z neonacistického prostředí i fotbalových ultras. Už tehdy v roce 2014 se mluvilo o tom, že ne všichni
členové Azovu jsou politicky vyprofilovaní. Z toho, co jsem já měl k dispozici, vyplývalo, že politicky aktivní ve smyslu
neonacismu byla asi polovina,“ popisuje politolog Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

O Ukrajině to nedokazuje nic. Neonacisté jsou v každé zemi. I v Rusku – ostatně se i na jeho straně zapojili do války o Donbas.

Sídlem Azovu se v té době stal Mariupol. Skupinu provázely zprávy o válečných zločinech (stejně jako například proruský
batalion Sparta) i symboly vcelku zřetelně odkazující na nacistickou symboliku. Jenže také pověst bojovníků, bez nichž by
Ukrajina Mariupol už v roce 2015 neměla.

Přečtěte si takéCo jsme se po měsíci války dozvěděli o sobě i světě kolem nás

Důležité bylo, že ukrajinská vláda neměla tuto jednotku pod kontrolou. Tu částečně získala až jejím začleněním do Národní
gardy (složky v působnosti ministerstva vnitra podporující armádu). Poté se hrany Azovu obrousily.

„Z akademických textů, které jsem četl, vyplývá, že tam krajně pravicový element dodnes zůstává, ale je slabší než dříve, i
spolu s tím, jak se začlenili do oficiálních státních struktur. Změnili i symboliku, dali pryč ty jasnější odkazy jako černé slunce
nebo typický vlčí hák,“ popisuje Charvát.

Zároveň upozorňuje, že vždy, na Ukrajině nevyjímaje, je nutné rozlišovat mezi ultrapravicí, nacionalisty či neonacisty. „Krajní
pravice není žádný monolit. Má řadu segmentů, některé jdou i proti sobě. Neonacisté se navíc v naprosté většině případů sami
označují za nacionalisty, cíleně – čím více jsou ty termíny nejasné, tím víc se jim v tom daří manévrovat a získávat podporu.“

Ostatně aby to bylo zamotanější, v řadách Azovu jsou i ukrajinští Židé.

Češi si s nacismem spojují zejména smrt přibližně 340 tisíc obyvatel předválečné republiky, které nacistické Německo
zavraždilo, a celkem kolem šesti milionů zavražděných Židů. Ukrajinci ovšem také nemohou zapomenout na miliony (udávají se
různá rozpětí od 3–5 po 7–10) ukrajinských obětí hladomoru způsobeného sovětským komunistickým režimem. Jejich historická
zkušenost je taková, že nacismus nebyla jediná ideologie, která uměla zabíjet lidi po milionech. Rusko, hlásící se k odkazu
Sovětského svazu, jim tuto éru připomíná.

„Je to nácek, ale je to jeho věc“

Azov tedy získal reputaci krajně pravicové polovojenské formace krátce poté, co vznikl. Nejspíš se nedalo čekat nic jiného.

Jeden z příslušníků Azovu, který se listu USA Today v roce 2015 představil jako Alex, řekl otevřeně: Podporuji, aby Ukrajina
měla silné vedení jako Německo za druhé světové války, jsem odpůrce genocidy Židů; menšiny mají být tolerovány, dokud
nechtějí speciální privilegia, majetek bohatých oligarchů má být znárodněný, a až válka skončí, vyrazíme na Kyjev a svrhneme
naši zkorumpovanou vládu.

Podobných „Alexů“ měl nejspíš tehdy Azov víc. Mluvčí jednotky Andrij Djačenko v té době poznamenal, že neonacisty je 10 až
20 procent příslušníků zhruba tisícihlavého pluku. (USA Today používal slovo „nazis“. Deník N pokládá za nejpřesnější překlad
termín neonacisté.)

„U Alexe to ale je osobní postoj, nemá to co do činění s ideologií jednotky,“ distancoval se. Tehdejší zástupce velitele Azovu
Oleg Odnoroženko byl kritičtější – americkému listu řekl, že Alex nemá právo mluvit tak, aby to vypadalo jako oficiální postoj
jednotky, a že bude kázeňsky potrestán.

Jenže i zakladatel Azovu Andrij Bileckij byl přinejmenším řadu let přední figurou ukrajinské krajně pravicové scény. Batalionu
velel předtím, než se začlenil do struktury oficiálních ukrajinských sil.
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Ve volbách se ukáže? Ano, ukázalo

Že to část nacionalistů či stoupenců ultrapravice obecně táhne k ozbrojeným složkám, institucím z principu určeným k obraně
rodné země a vlastního národa, není nic divného. Děje se to v Česku, děje se to v Rusku a děje se to na Ukrajině.

„V samotném Rusku je přinejmenším tolik krajně pravicových skupin jako na Ukrajině,“ cituje německý server DW Ulricha
Schmida z univerzity ve švýcarském St. Gallenu.

„Azov je na Ukrajině pouze jednou z mnoha skupin a krajně pravicová uskupení v ukrajinské politice a společnosti úspěšná
nejsou. Někteří politologové říkají, že je to proto, že nacionalismus je v nějaké menší míře i v postojích hlavních stran, takže
Ukrajinci nemusejí volit extrémní část spektra. Ale na druhou stranu je to v kontextu osmileté války na Donbasu docela
pochopitelný důsledek,“ soudí Charvát.

Přečtěte si takéNas mnogo? Už ne. Jak se stalo, že Putinovi na bojišti chybí to nejdůležitější

Jaká je politická síla nacionalistů na Ukrajině, je vidět z tamních parlamentních voleb v roce 2019: Zelenského centristická
strana Služebník lidu získala 43 % hlasů, centristická a proruská Opoziční platforma 13 %, Vlast expremiérky Juliji
Tymošenkové 8 % (tuto stranu by už šlo počítat za vlažně nacionalistickou), prozápadní Evropská solidarita také 8 %. A když to
trochu zkrátíme, první tvrdě nacionalistická strana Svoboda získala 2,15 %.

V posledních prezidentských volbách radikálové Oleh Ljasko a Ruslan Košulynskyj získali 5,5, respektive 1,6 % hlasů.

Ukrajina se podle Charváta liší od běžného nacionalistického rámce, v němž je národ něčím, co vzniká přirozeně, na historicky
ukotveném území, z lidí mluvících stejným jazykem, sdílejících stejnou kulturu i historickou zkušenost.

Ukrajinský nacionalismus je podle něj spíš v rovině politického a kulturního konstruktu. To může pomoci napřít úsilí ke
společnému cíli (v tomto případě budování ukrajinské národní identity), ale pak je třeba o to více dbát, aby následně v
důsledku toho nacionalistické tendence příliš nezesílily. To bude pro Ukrajinu úkol až po válce.

Význam Mariupolu

Proč se teď o Mariupol tak tvrdě bojuje? Z pohledu na mapu Ukrajiny je zřejmé, že město leží na silniční spojnici mezi ruským
Rostovem na Donu, okupovaným Krymem a ukrajinskými městy jako Berďansk, Melitopol, Cherson (ta v současnosti Rusko
rovněž okupuje), Mykolajiv a především Oděsa. Žádnými většími silnicemi se Mariupol nedá objet.

Ruské dobytí celého ukrajinského pobřeží by se neobešlo bez dobytí Oděsy, která ještě začátkem 90. let byla nejdůležitějším
sovětským obchodním přístavem a nyní je klíčová pro ukrajinskou ekonomiku.

Rusko by tak navíc získalo pozemní koridor do Podněstří, které také okupuje.

Strategie pozemního a pobřežního „mostu“ do Podněstří zkrátka nešla naplnit bez Mariupolu (i když už Rusko postavilo most
přes Kerčský průliv, spojující Azovské a Černé moře).

Kromě Azovu brání Mariupol ještě brigáda ukrajinské námořní pěchoty, jedna motorizovaná brigáda a jednotka Národní gardy.

Není zcela zřejmé, jakou bojovou sílu by Rusko dobytím Mariupolu uvolnilo: vztyčení vlajky nad centrem města nebude
znamenat, že odpor je zcela umlčený a už není potřeba mít na místě silné jednotky. Dobytí a držení města ruské síly jednoduše
unaví.

Ovládnutím města a likvidací jeho obránců by ale Rusko získalo jednak silnější vyjednávací kartu pro mírové rozhovory („ruiny
Mariupolu vám vrátíme, když…“), jednak možnost vykázat zničení Azovu jako svůj úspěch.

A ten v téhle válce potřebuje čím dál víc.

Stručně:

Pluk Azov je ukrajinská jednotka, v jejíchž řadách byli – a zřejmě i jsou – sympatizanti s ultrapravicí a nacionalisté.
Takové jednotky neváhalo využít i Rusko, jen se o tom tolik nemluví. Azov každopádně nereprezentuje obraz ukrajinské
společnosti, podobně jako čeští extremisté nereprezentují českou společnost.
Azov je doma v Mariupolu, obléhaném městě na jihu Ukrajiny. Právě dobytí Mariupolu coby základny Azovu by Rusko mohlo
označovat za své vítězství.
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Použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO není reálné, říká bezpečnostní expert Karásek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Barbora Tachecí, Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 19:17 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Válka na Ukrajině se podle ruské strany dostala do další fáze – a znovu se začalo spekulovat o možném použití jaderných
zbraní. Děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zároveň i expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus označuje použití ruských jaderných zbraní na Ukrajině za
nepravděpodobné.

Karásek se domnívá, že by ruský prezident mohl použít jadernou zbraň až tehdy, pokud by bylo ohroženo přežití jeho režimu.
Taková situace podle něj ještě nenastala.

„Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím si, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné,“ uvádí Karásek.

Bohužel reálnější by podle něj bylo velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině. „Ale ani to není pravděpodobné.
Pravděpodobnější je, že tím zas vyhrožuje z politicko-strategických důvodů,“ míní bezpečnostní expert.

Ruský prezident zřejmě počítal s tím, že si válkou na Ukrajině vydobyde změnu jejich vlády. Podle Karáska je ale málo
pravděpodobné, že Putinovi snad šlo o návrat na mezinárodní politické výsluní.

„To by byla schopnost ukázat svaly. Ale nemyslím, že by Putin počítal s tím, že mu to zajistí nějakou prestiž u jednacího stolu –
pokud se tedy bavíme o jednacím stole, kde zasedají zástupci Západu,“ dodává.

Obavy nevedly k paralýze

„Paradoxem je, že ani obavy z Ruska, které byly eskalovány, nevedou k paralýze ale spíš k poměrně značné aktivizaci. Tady se
Putin přepočítal,“ uvažuje Karásek o důvodech, proč vůbec k válce došlo.

Expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost také tvrdí, že vyjednávání o ukončení války jsou a budou složitá. „Z
hlediska Ukrajiny a z hlediska euroatlantického společenství je důležité, aby dohoda byla podepřena nějakým mechanismy,
které budou jejich dodržování vynucovat,“ upozorňuje.

Pokud by došlo ke stažení ruských jednotek, je to podle Karáska výzva i pro Evropskou unii a NATO. V takové situaci by
musela ukrajinská vláda být schopna svou zemi efektivně spravovat, rozvíjet a odolávat ruským tlakům.

Předem by také podle něj mělo být jasno, jak Kreml odradit od případné další agrese. „Hrozby a náklady pro Rusko by měly být
tak velké, aby je odradily od možného kroku budoucího,“ míní Karásek.

Dohoda s Kremlem bude složitá, ale je možná. Přesto, že všichni vědí, že jde o nevyzpytatelného hráče. „Ve stejné situaci se
nacházelo západní Německo, když mělo během studené války vedle sebe naprosto ozbrojené sousedy, kteří také deklarovali
ochotu použít jaderné zbraně,“ uvažuje Karásek.

Připomíná, jak masivní byla vojenská síla soustředěná v NDR i Československu připravená na invazi do západní Evropy. „A
přesto v té době dokázalo západní Německo prosperovat. Pochopitelně, že každá analogie má své limity,“ dodává.

Radar v Brdech?

Před 14 lety se v Česku hodně mluvilo o americkém radaru ve vojenském újezdu Brdy. Už tehdy společnost hodně rozděloval.
Kdyby se tehdy postavil, tak bychom na tom s bezpečností byli podle Karáska zřejmě velmi podobně jako dnes.

„V době, kdy se jednání vedla, jsem byl zastáncem umístění radaru v Brdech. Ale ve stávající situaci si nemyslím, že by Česko
nějakým zásadním způsobem vydělalo na tom, kdyby tady radar byl,“ přiznává Karásek.

„Záměr poskytnout ochranu členům NATO ve střední a východní Evropě, je momentálně posílen tím, co Rusko dělá. Takže
jestli tady je, nebo není, nějaká část vojenské technologie, není až tak podstatné,“ uzavírá Tomáš Karásek.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.

Rozporuplné zprávy o misi i kondici ruské armády
TV , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.03.2022 23:41 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 652 744,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, podle kterého se má od zítřka platit za ruský plyn v rublech. Francii i Německo
nový požadavek odmítly. Jde podle nich o porušení smluv a vydírání. Na možné zastavení dodávek plynu se připravují. Ruské
útoky na ukrajinská města i přes proklamace Moskvy mezitím neustávají. Podle vojenských odhadů už nasadilo Rusko proti
Ukrajině asi 190 000 vojáků. 95 % z nich má za sebou několikatýdenní nasazení v bojových zónách. Na povrch čím dál víc
prosakují zprávy o nízké morálce, odmítání rozkazů a ztrátách způsobených neschopnými veliteli.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Za stažením části jednotek z okolí Kyjeva můžou být 2 důvody. Obrácení pozornosti k Donbasu, ale taky nutnost přesunout
těžce vyčerpané jednotky do týla.
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Alexandr, ukrajinský voják 
Nepřítel? Kanónenfutr! Upřímně, všichni ti mrtví byli jen děti. Nahnali je sem jako potravu pro děla.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Už zítra začnou ruské ozbrojené síly z rozkazu prezidenta verbovat 134 500 rekrutů. Tito nováčci ale nebudou k dispozici ještě
dlouhé týdny. Moskva bere, kde se dá, třeba mezi muži z okupovaného Donbasu. Jak ukazuje toto video jejich morálka je ale
velice nízká.

voják z Donbasu 
Jen se samopaly v rukou nás posílají proti raketometům, dělectvu, minometům. Prosím, aby nás převeleli. Máme útočné pušky
ze 40. let. Které nestřílejí.

Jeremy FLEMING, ředitel britské tajné slžby GCHQ 
Jsme svědky toho, jak ruští vojáci s nízko morálkou a nedostatkem výzbroje odmítají plnit rozkazy. Poškozují vlastní výstroj, a
dokonce omylem sestřelují vlastní letadlo.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Zásadní zlom na frontách nepřinesli ani čečenští členové ruské národní gardy. Kvůli sérii videí na sociálních sítích, která
zachycují vousatého ozbrojence v neposkvrněných uniformách střílejících kamsi a bez míření, je Ukrajinci začali přezdívat
TikTokoví válečníci. Otřesná realita války se od kašírovaných materiálů ruského ministerstva obrany odlišuje tím víc, čím déle
boje trvají. A čím větší rány se mobilním ukrajinským jednotkám, byť za cenu vlastních obětí, daří zasazovat těžkopádným
obrněným kolonám ruské armády.

Jeremy FLEMING, ředitel britské tajné slžby GCHQ 
Z toho všeho vyplývá strategický přehmat, před kterým naši lídři Putina varovali. Stala se z toho jeho osobní válka, za kterou
platí nevinní lidé na Ukrajině. A stále víc i obyčejní Rusové.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Z ruských oficiálních prohlášeních ale probíhá na Ukrajině vše podle plánu. Minulý týden Moskva ohlásila úspěšné ukončení
první fáze speciální vojenské operace. Jak se v Rusku mluví o konfliktu na Ukrajině. Velení ruské armády minulý pátek teprve
podruhé od začátku bojů na Ukrajině zveřejnilo počet svých padlých vojákům. Ministerstvo obrany přiznalo, že od 24. února
přišlo o život více než 1350 mužů.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A aktuality probereme s Michalem Romancovem, politickým geografem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je
zjevné, že v ruské armádě nejde všechno podle plánů? Jaké má teď Kreml možnosti vojenské a politické?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak za prvé směrem k veřejnému mínění, jak to přesně zaznělo ve vaší reportáži, se zdá, že všechno podle plánu jaksi probíhá.
Ruské veřejné mínění má úplně jaksi jiné informace, než jaké máme my. Pokud jde o ty vojenské záležitosti, já nejsem vojenský
analytik, ale kolegové, kteří se touhletou problematikou zabývají, tak říkají, že pravděpodobně dojde k přeskupení ruských
vojsk, k jejich stažení zejména od Kyjeva a pravděpodobně nasazení buďto na Donbase nebo na jihu, kde to z pozice ruské
armády vypadá relativně nejlépe. Jestli se něco podaří na bojišti nebo ne si v tento okamžik samozřejmě netroufám odhadovat
natož, abych to byl schopen predikovat. Pokud jde o to politické řešení, tak probíhají nějaká jednání s Ukrajinou. Uvidíme, jak si
po tom relativním úspěchu, kterého bylo dosaženo v Istanbul, se dočkáme v příštích dnech nebo týdnech nějakého skutečně
zásadního průlomu.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ano, ten výsledek je totiž teď jaksi zpochybňován, jestliže jde o Putinovo osobní válku, jak jsme slyšeli v reportáži, svědčí o tom
i ten kontrast mezi výsledkem úterních jednání v Istanbulu a tím vývojem na frontě? Ankara konstatovala, že dohody nejsou
dodržovány. Může to tedy znamenat, že vyjednavači sice něco dohodli, ale Vladimir Putin má na to jiný názor?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak ono by to bohužel v případě Ruska nebylo vůbec nic nového, protože něco podobného jsme viděli už v případě války v
Gruzii v roce 2008. Samozřejmě v případě té první války na Ukrajině v roce 2014, stejnou zkušenost s Putinem mají Čečenci z
čečenské války. Tzn. Ukrajinci, a oni to nepochybně vědí minimálně stejně dobře já, musejí se mít mimořádně na pozoru.
Prostě Putinovi se věřit nedá.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Je tahle určitá nevypočitatelnost Ruska součástí jeho strategie, anebo spíš důsledek neprofesionality?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Upřímně řečeno, může to být obojí, protože Rusové samozřejmě budou tvrdit, že ta nepředvídatelnost je něco, čím klamou
protivníka. Nicméně vidíme z hlediska Ukrajiny, řekněme, naštěstí, že jejich armáda alespoň zatím působí spíš stejně, řekněme,
chabým dojmem jako všechno ostatní, co Putin údajně podle plánu dělá. Kdybychom měli brát vážně jeho slova, tak Rusko už
by například dávno mělo být zcela plynofikovanou zemí. Měla by existovat dálnice, po které by bylo možné přejet tu zemi od
východu k západu. Nic z toho není a nic z toho nepochybně ani nebude. Takže já bych to neviděl jako nevypočitatelnost, já
bych to spíš viděl jako, řekněme, chorobnou lhavost a neschopnost věci případně koordinovat.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ano, vzhledem k tomu, že ruský prezidenta i o samotné invazi do poslední chvíle lhal, lze vůbec brát jakékoliv dohody vážně,
včetně těch, které by případně osobně dohodl se svým ukrajinským protějškem Vladimir Putin? Protože třeba gruzínská
prezidentka dnes vysloveně varovala před tím, aby mu Ukrajinci důvěřovali.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
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Já si myslím, že to varování je zcela na místě. Už jsem říkal, Putinovi věřit nelze vůbec nic. To ovšem neznamená, že není
naprosto nutné s ním jednat, ale bez ohledu na to, co se Ukrajincům podaří dohodnout nebo nedohodnout, kdo dá nebo nedá
záruky, je zapotřebí počítat s tím, že minimálně po dobu, dokud bude v Kremlu Putin, tak může z ruské strany přijít nějaký další
útok v zásadě kdykoliv.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Podle amerických i britských zdrojů poradci ruského prezidenta klamali o možných dopadech invaze na Ukrajinu a bojí se mu
říct pravdu i teď. Pokud je informace správná, odehrává se tedy v Kremlu typický příklad tzv. groupthinku, tedy skupinové
hlouposti?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je to docela dobře možné a jak říkám, bohužel v posledních letech jsme tohohle toho byli svědky mnohokrát. Já jsem byl
například přesvědčen, že je ozbrojených sil se to netýká mimo jiné proto, že jejich reformou byl pověřen Sergej Šojgu, který
když nastoupil na to místo ministra obrany, tak se s ním nesla pověst vlastně jednoho z mála skutečně schopných lidí v
nejvyšších patrech ruského establishmentu, protože on vybudoval docela dobře fungující ministerstvo pro zvláštní situace.
Nicméně zdá se, že Šojgu potom většinu své energie věnoval zejména tomu, aby v kontextu ruských ozbrojených sil jaksi
vyrostl mohutný PR aparát, který bude dělat PR jemu, případně ruským ozbrojeným silám na papíře. Respektive na
videozáznamech to všechno vypadá úžasně, ale toho, čeho jsme zatím svědky, tak to tak není. S největší pravděpodobností se
tedy zdá, že ta monumentální korupce, která je součástí ruského systému, zasáhla i ozbrojené síly a součástí té korupce je
samozřejmě to, že k Putinovi mají přístup jenom někteří lidé a ti mezi sebou nepochybně jsou, když se jaksi soutěží o to, kdo mu
dodá zprávy, které pro ně osobně bude budou znamenat, že v jeho blízkosti budou moci zůstat. To je s největší
pravděpodobností jaksi obrovská potenciální slabina ruského režimu. Je to to vysvětlení, proč vlastně si Rusové vedou zatím
tak mizerně, jak si vedou.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Má situaci Ruska vylepšit ten ohlášený nábor 135 000 branců? Putin sice říká, že je nenasadí, ale vojáci vyslaní na Kyjev taky
zjevně nebyli dost vycvičení.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V tom krátkodobém horizontu se nemůže to projevit nějak pozitivně. Možná to má být nějaká snaha po jaksi mobilizaci ještě
větší ruské společnosti, ale pokud se dá věřit výzkumu veřejného mínění, tak se zdá, že Putinova jaksi popularita a souhlas s
jeho kroky v ruské společnosti jaksi jsou bohužel velice vysoké, takže čert ví, co to má být, protože ta představa, že by ty kluky,
které teď odvedou jaksi rovnou, navlékli do nějakých uniforem a poslali je bojovat na Ukrajinu, tak proboha snad ani v Rusku
už dneska se nedá vést válka tak, jak to svého času probíhalo třeba v době bojů o Stalingrad.

Jak se bude vyvíjet česká ekonomika?
TV , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 01:53 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 947 642,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Boj s rekordním zdražováním pokračuje. Česká národní banka dnes zvýšila základní úrokovou sazbu na 5 %. Je tak nejvyšší za
více než 20 let. Zbrzdí tak drahotu, které čelí české domácnosti a firmy, nebo jen oslabí už tak křehkou českou ekonomiku?
Zeptáme se. Začíná Byznys speciál, dobrý večer. Další výrazné zvýšení úrokových sazeb centrálních bankou. Ta základní
stoupla o půl procentního bodu na rovných 5 %. Je tak nejvýš od roku 2001. Bankovní rada tak reaguje na rychle rostoucí
inflaci, analytici proto takový krok očekávali. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka je rada připravena v
navyšování sazeb pokračovat. Podrobnosti už s viceguvernérem České národní banky Markem Morou. Dobrý večer.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Dobrý večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak pokud pan guvernér říká: "Rada České národní banky je připravena pokračovat v navyšování základní úrokové sazby,"
tak kam až je ochotna jít?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
To myslím, že v tuto chvíli není jasné. Bude se to odvíjet od nové prognózy, kterou dostaneme na začátku května. Ono není
náhodou, že bankovní rada má těch pravidelných měnově politických jednání 8 za rok, takže 8×, minimálně 8× za rok se k tomu
tématu vracíme. A bude-li potřeba, tak to můžeme udělat i častěji, takže uvidíme podle toho, jak se situace bude vyvíjet. Žádný
strop pro nás není.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A je nějaká hranice třeba pro vás osobně, za kterou byste už nechtěl jít a muselo by se skutečně dít něco velmi výjimečného?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Pro mě osobně žádná hranice není. Já si myslím, že centrální banka v první řadě musí zvládnout ten svůj hlavní úkol, tzn.
dostat inflaci pod kontrolu. Inflaci, která nám v poslední době bohužel pořád ještě ujíždí trošku pod rukama, je pořád vyšší, než
jsme předpokládali, a to musíme prostě zlomit.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane viceguvernére, proč vám ujíždí pod rukama? Padají vaše kroky tedy vůbec na úrodnou půdu? Přece jen zvyšujete
úrokové sazby už více než rok. Velmi často hovoříme o tom, že tyto kroky se propisují za rok až rok a půl, tak jak to, že se
nepropsaly?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 308 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


Já si dovolím vás malinko opravit, my nezvyšujeme sazby více než rok. My jsme začali v červnu loňského roku, takže to děláme
zhruba tři čtvrtě rok. A pokud se bavíme o tom, že to nejúčinnější působení těch našich kroků je mezi 12 - 18 měsíci od chvíle,
kdy to rozhodnutí uděláme, tak si prostě budeme muset počkat na druhé pololetí, na přelom roku '22, '23. Tam by to mělo být
začít vidět.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Takže nakonec se toho dočkáme spíše za těch 18 měsíců, protože možná...

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
12 - 18 měsíců od chvíle, kdy to rozhodnutí děláme. To první jsme udělali v červnu loňského roku.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
To bylo velké skokové, ano.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
To nebylo velké skokové. To první bylo poměrně malé. My jsme zvýšili v červnu loňského roku o 0,25, to byl ten první krok. Ty
větší skoky jsme začali dělat tak v září, v listopadu, v prosinci atd.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ale bavíme se stále o tom, že i vy počítáte s tím, že letošní prognóza by mohla směřovat i k10 %. To pořád není asi číslo, u
kterého byste chtěli zůstat a vidět ho.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
A to je právě to, že my jsme teda začali zvyšovat úrokové sazby, když jsme to udělali v tu chvíli, jenom se vraťme do června
loňského roku, to ještě ani nebylo jasné, jestli budou fungovat ty vakcíny, my jsme to oznámili to, že začneme ty sazby zvyšovat
do konce listopadu ještě rok předtím, tzn. na konci roku '20, kdy vůbec nebylo jasné, jak to bude tím covidem. Pak jsme teda
začali dělat to, co jsme řekli, začali jsme zvyšovat od června. Tam ještě ta bitva s covidem nebyla taky tak úplně jasně
vybojovaná. V tu chvíli nás mnozí kritizovali, že jsme možná, že to děláme příliš brzo, příliš předčasně. Teď zase se dostáváme
pod palbu mnohých, kteří říkají, že to děláme příliš pozdě. Prostě nelze se úplně každému zavděčit. Ale my jsme si byli vědomi
toho, že ty inflační tlaky přijdou, bohužel ale ta její skladba a síla je prostě větší, než jsme čekali. A samozřejmě ten
nejposlednější vývoj válečný na Ukrajině, tak to samozřejmě je něco, s čím měnová politika prostě počítat nemohla. Problém
prostě s měnovou politiku, a to je potřeba, aby si diváci uvědomovali, je ten, že my rozhodujeme dnes o situaci tak, jak se
domníváme, že bude vypadat někdy v tom horizontu těch 12 - 18 měsíců, což je extrémně náročné. A za dnešní situace je to
vlastně téměř nemožné, protože jak bude vypadat svět za rok, za rok a půl vlastně dneska vůbec nikdo neví.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Takže dají se třeba domácnosti uklidnit tím, že jim řekneme: "Česká národní banka vám vzkazuje, za rok až rok a půl bude lépe,
překonejte toto období?"

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Záleží, čemu říkáte "bude lépe." My se domníváme, že za ten rok, rok a půl bude inflace výrazně blíže svému cíli, než je
dneska, že se prostě budeme dostávat někam k těm 2 %. Jak blízko k těm 2 %, to uvidíme, ale myslíme si, že v tomhle období
by to tak mělo být.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ano, právě stále rostoucí inflace, to je tedy hlavní důvod dalšího zvyšování sazeb. Poslední číslo máme za únor. Tehdy ceny
stouply meziročně o 11,1 %. Do toho se ale ještě nepropsaly dopady války na Ukrajině. Údaj za březen se dozvíme až
přespříští týden. Ekonomové se ale obecně domnívají, že se inflace letos může dostat i na úroveň 13 - 14 %. Guvernér ve
vysílání Interview ČT24 dnes řekl: "Je při vší úctě jedno, jestli je to 13 nebo 15 %." Souhlasíte, pane viceguvernére? Protože
řada domácností, si myslím, že momentálně by ráda viděla jakoukoliv úlevu, i tu 1%.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Já se domnívám, že pan guvernér, já nejsem tady od toho, abych ho interpretoval, ale myslím si, že on tím chtěl říci, že ta
třináctka či patnáctka je tak moc vzdálena od toho našeho cíle, že prostě je to obojí velmi špatné a že my musíme dělat
všechno pro to, abysme se přiblížili zpátky k té dvojce. My jsme si samozřejmě vědomi toho, že to pro české občany a i pro
české firmy, pro všechny, kteří působí nebo žijí v České republice, je to prostě velice špatná zpráva. My prostě uděláme
všechno pro to, abychom inflaci dostali pod kontrolu. A abych se vrátil k té předchozí otázce, jestli bude lépe? Ono prostě může
znamenat to, že budeme dostávat inflaci pod kontrolu, i třeba to, že budeme muset zchlazovat ekonomiku ještě výrazněji, že
bude menší ekonomický růst, možná, že se bude zvyšovat nezaměstnanost. A tam je právě ta jakoby ta relativita toho, co
znamená, jestli bude za rok lépe. My se domníváme, že za rok, za rok a půl budeme výrazněji blíže našemu inflačnímu cíli.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Zvládnou to české domácnosti, takové tempo zdražování?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Tak samozřejmě záleží na individuální situaci. Ta škála českých domácností, to, jak jsou příjmově na tom, jak jsou na tom
finančně, je samozřejmě velmi různá. V průměru se domníváme, že ano, ale jak říkal jeden profesor ekonomie na Vysoké škole
ekonomické: "Průměr je nejhorší statistická veličina," takže... Ale my s ním musíme pracovat, ale za tím průměrem se skrývá,
jak jsem říkal, ohromný rozptyl. A samozřejmě ty nízkopříjmový s tím budou mít určitě daleko větší problém než ti, kteří jsou
středně či vysoce příjmoví. Ale i ta středně příjmová vrstva tou dnešní inflací bude poměrně výrazně zasažena.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ano, to se velmi často zmiňuje, že už to nebude dopadat jen ty nejnižší vrstvy, ale i na střední třídu. Vy ještě hovoříte o
ochlazení ekonomiky, že možná bude třeba ji ochladit ještě víc. Jak to potom zvládne právě ona česká ekonomika jako taková?
Dovolím si citovat bývalého premiéra Andreje Babiše: "Sazbou totálně zabije investice, hospodářský růst, vydělají banky, kvůli
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ČNB tu bude stagflace."

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Ano, je potřeba si uvědomit, že podstata měnové politiky je v tom, že my tu ekonomiku musíme zchlazovat. Tím, že zvyšujeme
úrokové sazby, zchlazujeme ekonomiku. Zchlazujeme ji tím, že se domníváme, že lidé budou méně utrácet, více spořit, budou si
méně půjčovat, protože ty půjčky budou dražší. To se samozřejmě týká třeba i té citlivé oblasti hypotečních úvěrů. Firmy si
budou méně půjčovat na investice. To všechno je prostě součástí toho, čemu my říkáme "ten náš transmisní mechanismus",
tzn. ten převod té úrokové sazby do reálné ekonomiky. A jedině tím, že prostě tu ekonomiku zchladíme, jsme schopni se dostat
s inflací k tomu našemu cíli. My si myslíme, že jsme pořád ještě v situaci, kdy to nemusí být tak bolestivé, to zchlazování, ale
pokud bychom se dostávali s inflací pořád na nějaké hodnoty, které nepředpokládáme, tak by to mohlo začít bolet ještě více,
protože bychom museli zvyšovat sazby ještě.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Jak moc by to mohlo bolet? Pan guvernér zmiňoval na tiskové konferenci, že stále věříte, řekněme, v ekonomický růst, ale na
polovičním tempu, tak znamená to, že pokud by to mělo bolet více, tak růst zkrátka nebude?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Ano, to se může stát, že růst nebudeme. My jsme jenom, aby bylo jasno, dneska neměli na stole plnohodnotnou prognózu, my
máme pořád ještě tu zimní ze začátku února, která samozřejmě je v tuhle chvíli naprosto zastaralá, protože mezitím ten vývoj
doznal takových změn, že ona už neplatí. Nicméně měli jsme nějaké propočty, nějaké odhady a tam zhruba ty odhady
předpokládají, že ten růst bude asi o 2 procentní body nižší, než jsme předpokládali, takže budeme někde kolem jednoho, nad
jedním procentem. Ale samozřejmě v jednotlivých čtvrtletích se můžeme dostat s růstem i někam blízko nule, možná i na nulu. A
možná ta situace může být ještě horší.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Zmiňovali jsme, jak se vším zahýbala právě válka na Ukrajině. Vidíme strmě rostoucí ceny energií, vidíme strmě rostoucí ceny
ropy, tudíž i pohonných hmot. Na to ale Česká národní banka je krátká, tak nebyl spíš prostor si dát chvíli pauzu a počkat, co
se bude dít? Nebo jste se spíše báli, že i to by vám nakonec bylo vyčítáno?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Samozřejmě jsme v situaci, podívejte se, my jsme si vědomi toho, že jsme v situaci, ať uděláme cokoliv, tak nás vždycky někdo
bude kritizovat. Ale od toho jsme tady, za to jsme placeni. To prostě asi jinak nejde. Jsme si vědomi toho, že ten zvláštní typ
šoku, který přišel s válkou, skutečně ještě více způsobuje to, že ta inflace má ještě asi větší podíl těch nákladových faktorů,
které prostě neovlivníme. My nejsme schopni prostě ze dne na den okamžitě doručit nějaké, já nevím, kabelové svazky z
Ukrajiny, které chybí, nebo, já nevím, nikl, který se nedá dovážet. Nedokážu všechny ty kovy pojmenovat. Co dokážeme jistým
způsobem zmírnit, je zvýšení úrokových sazeb a v reakci na to posíleným kurzem zmírnit ty ceny, korunové ceny benzínu a
nafty. To měnovou politikou udělat můžeme. Ale abych se vrátil k vaší otázce, jestli jsme si neměli raději dát dneska ten
oddechový čas, tak trošku tímto směrem bankovní rada přemýšlela, uvažovala, ale to bychom pravděpodobně bývali asi
udělali, kdybychom byli ve výchozím stavu tam, že máme inflaci na cíli, tak bychom asi tento luxus mít mohli. Ale ve chvíli, kdy
máme inflaci 11,1 % meziročně v únoru, a to ještě podotýkám, že to je víceméně, vy jste to sama řekla, ještě ta, v uvozovkách,
předválečná inflace. Válka vypukla 24. února, 28. února bylo pondělí, takže statistický úřad ta data měl víceméně již sebrána a
i tato předválečné inflace nás opět překvapila, byla vyšší než jsme předpokládali, tak je prostě vidět, že ta ekonomika, ty
inflační tlaky jsou v ní velmi silné, takže ten luxus jaksi počkat a vidět jsme si nemohli dovolit. A došli jsme k závěru, že musíme
zvýšit sazby. Většinový názor byl o toho půl procentního bodu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Podíváme se ještě, jak na zvýšení úrokových sazeb centrální bankou zareagovala koruna. K výraznějšímu posílení nedošlo, k
euru zpevnila domácí měna ve srovnání s včerejškem, s včerejším podvečerem, o jednotky haléřů zhruba na 24,40 Kč za euro.
Na grafu přitom vidíme vývoj od začátku roku a to prudké oslabování na přelomu února a března v důsledku války na Ukrajině.
Do vysílání se k nám přidá také Tomáš Havránek, ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady. Dobrý večer.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Dobrý večer z Litomyšle.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Havránku, co byste udělal vy, kdybyste byl v centrální bance dnes na tom zasedání?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Tak já bych /nesrozumitelné/ rád poděkoval za to, co udělala nebo co dělá dlouhodobě už, naše centrální banka, že opravdu
bojuje proti inflaci, což zdaleka není samozřejmé. Když se podíváme kolem do ostatních zemí, do eurozóny, tak Evropská
centrální banka dělá velice málo proti inflaci. Čili možná bych volil nástroj, spíš posilování měny, ale každopádně poděkujme
bankovní radě za tu odvahu pro takové zvyšování sazeb. No ale ta samotná sazba je 5 %, což vypadá dramaticky, ale když
naposledy byla inflace takhle vysoká, 11 %, tak to byl rok '98, tuším, a tehdy byly sazby 15 %, čili o 10 procentních bodů vyšší.
Jo a z toho vidíme, že opravdu ta ta reálná úroková sazba, čili ta opravená o inflaci je stále hluboce záporná, je -6 procentních
bodů, a to dnešní zvýšení jenom maličko posunulo -6,5 na -6, čili bylo by to hezké, kdyby nám to pomohlo, ale bohužel na
nějaké větší spoření Čechů to asi nevypadá, protože pořád proděláme na spoření velmi velmi hodně, čili co by pomohlo, je buď
zvýšení těch sazeb nad hodnotu inflace, jako to bylo před 20 lety nebo v tom roce 98, ale to nejde, protože dnes při tom
objemu dluhů v ekonomice, i při zadlužení státu by to vlastně znamenalo potíže s financováním státního dluhu, možná i státní
bankrot, čili ta druhá možnost, která zbývá, je vlastně posílení koruny, jak jsem už zmínil. Když ČNB proti koruně intervenovala
před lety, tak vytvořila 2 biliony korun a za ně nakoupila vlastně nová eura a teď by mohla to samé obrátit. Ta eura prodávat,
korunu posílit, čímž by nám rychle zlevnilo dovážené zboží a rychle by se inflace snížila. Není to úplně všelék, ale rozhodně by
to pomohlo a mimochodem i kvůli tomu má inflaci nízkou třeba Švýcarsko, stále kolem dvou procent. Čili ta pevná a posilující
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měna je něco, co je klíčové pro to snížení inflace.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane viceguvernére, intervenovat a posilovat tím korunu. Je to vůbec téma pro centrální banku? Nevím neříkám, že to muselo
být téma dnes, ale není to téma na další zasedání?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Tak zdravím pana prof. Havránka do Litomyšle. Jeho názory samozřejmě centrální bance známe, myslím si, že v tuhle chvíli asi
nemají úplnou většinu bankovní radě, ta operace by bývala nebyla úplně tak jednoduchá, jak se zdá. Mimochodem to
Švýcarsko samozřejmě je úplně jiný případ, těm posiluje kurz, ale on jim posiluje spontánně. Mimo jiné v těch nejistých dobách
posiluje i tím, že švýcarské takový jaksi bezpečný přístav, kam se, kam se ta aktiva pak stahují.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ano /nesrozumitelné/.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Pokud soud a pokud švýcarská centrální banka intervenuje, tak intervenuje přesně opačným směrem. Ona pokud intervenuje
tak proti přílišnému posilování, tzn. ona neposiluje ten kurz, ten kurz posiluje sám o sobě, takže těch centrálních bank, které by
cílová inflaci a ještě k tomu nějakým způsobem dělali to, jak navrhuje pan prof. Havránek, pokud já vím, to aspoň v tom
vyspělém světě, až příliš mnoho není a byl by to prostě takový trošku nestandardní nástroj v situaci, kdy máme k dispozici ten
nástroj standardními. My prostě můžeme zvyšovat libovolně vysoko úrokové sazby, což je jiná situace, než kde jsme byli někdy
třeba v roce 2013, kdy začaly devizové intervence, ale začaly opačným směrem, začaly na oslabování kurzu, to bylo v situaci,
kdy jsme byli se sazbami na nule nebo blízko nuly.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tomu rozumím, ale sám jste říkal, že ani sazby nevyřeší dovezenou inflaci.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Ano.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pan Havránek zmiňoval, že právě dovozové komodity by.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Já jsem to trošku opravil. Já jsem řekl, že částečně jí zmírní tím, že tím, že kurz spontánně reaguje na vyšší úrokové sazby.
Mimochodem, pokud se podíváte na kurzový vývoj, dejme tomu za poslední rok a půl, tak uvidíte, že česká koruna poslali
posiluje výrazněji než třeba maďarský forint nebo polský zlotý, což jsou takové ty srovnatelné měny z našeho regionu, což má
podle mého názoru 2 základní důvody. 1 jsou ty zdravé makroekonomické, pořád ještě zdravé makroekonomické fundamenty
České republiky a ten druhý důvod je to, že jsme poměrně výrazně zvyšovali úrokové sazby, takže ten kurz na tu vyšší
úrokovou sazbu samozřejmě reaguje, takže i i to zvýšení úrokových sazeb může tlumit ty dovozní korunové ceny.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Rozumím. Pane Havránku, já se ještě vrátím k bývalému premiérovi a dovolím si ho citovat znovu, protože on dnes na svém
twitterovém účtu relativně ostře se pustil do chování centrální banky a mimo jiné říká tvrdit, že silná koruna zlevní, dovozy může
jen teoretik, všichni rozumní obchodníci hedžují, nespekulují a samozřejmě si eventuální kurzový zisk nechají a určitě nezlevní.
Tak, jak vnímáte toto, když vy říkáte, že naopak silná koruna by okamžitě zlevnila dovozové zboží?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Já myslím, že tohle ani možná není potřeba v seriózním vysílání komentovat, protože se asi každý ekonom shodne, že to je
nesmysl to, co pan bývalý premiér prohlásil, takže já bych se spíš vrátil k tomu, co říkal pan viceguvernér. Znova ho chválím za
to zvyšování sazeb, ale prostě není pravda, že by nebyl limit pro zvyšování sazeb, ten rozhodně je, tedy někde kolem sedmi
procentních bodů, protože prostě vyšší sazby by naše ekonomika nevydržela z hlediska z hlediska dluhu jo, z hlediska státního
dluhu, z hlediska dluhu firem, domácností. Oni to dobře vědí, že ty sazby nemůžou růst, donekonečna nemůžou růst na
dvojciferné hodnoty jako v roce 98. To je ten problém jo, ten problém, proč my musíme sáhnout k posilování koruny a druhý
problém je, že už dneska řada firem si dali úvěry v eurech, kvůli tomu, že je tam tak veliký rozdíl mezi úroky korunovými a
eurovými a pan pan viceguvernér má přesnější data než já, ale brzy to bude polovina dost možná těch úvěrů, která se bude v
eurech, takže ta efektivita zvyšování sazeb, i kdyby to bylo možné, to už moc možné není, bude čím dál menší a menší. Ta
transmise se bude zeslabovat a ten efekt na inflaci bude bude mnohem mnohem menší, čili já bych moc prosil se nad tím
trochu podrobněji zamyslet a zanalyzovat to, aby to sekce měnová připravila a dost možná už to zvýšení sazeb opravdu bylo
poslední, které jsme dneska viděli.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak pan guvernér říkal, že pokud bude potřeba, můžou centrální bankéři zvyšovat sazby, jak se jim zlíbí. Vraťme se ještě k
posilování koruny, protože co jsme pane Havránku, ale společně nezmínili, jsou exportéři. Já si vybavuji slova exportérů, když
jsme řešili posilování koruny k 25 korunám za euro, tak těm by se asi nelíbilo, kdyby se centrální bankéři pustili do bezmocného
posilování české měny.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Nelíbilo. Tak je potřeba říct, že za prvé úkolem ČNB, centrální banky není pomáhat exportérům nebo importérů. A za druhé ty
intervence, které byly minule proti koruně, ty 2 biliony nových korun, to vlastně byla přímá podpora exportérů. Kdybychom teď
ty nakoupená eura za ty nové koruny prodali, tak to jenom obrátíme a pomůžeme naopak importérům, čili bychom to vlastně
neutralizovaly ty minulé intervence, čili ten dopad by byl nulový v součtu a nebylo by to bylo by to celkové poškození exportérů
a importérů, ale vlastně čistá 0, čili i z tohohle pohledu se mi zdá poměrně fér, jestli se to dá takhle říct. Každopádně ten úkol
ČNB znovu říkám, je cenová stabilita a když je inflace takhle pádivá dvouciferná, tak by měla využít všechny nástroje, které má
nejenom ten ten úrokový, který už se vyčerpává a brzo vlastně nebude fungovat vůbec.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 311 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane viceguvernére, bude vůbec tématem to, co naznačil pan Havránek, že by vaše sekce měnová připravila možná srovnání
toho, jestli by to nebyl vhodnější postup nebo na to už je pozdě, protože zkrátka jste se rozhodli jít tou jednou cestou?

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Ne, já myslím, že nikdy není pozdě na nic a vždycky samozřejmě jsme připraveni diskutovat cokoliv, ale pokud teda pan
profesor říká, že je hranice 7 % a my to dobře víme, tak já tady říkám zcela otevřeně divákům, že já to nevím, slyším to od pana
profesora poprvé, proč by měla být zrovna 7 %, možná ta sekce měnová, kterou dohlížíme mi něco zatajuje, hned se jich na to
zítra zeptám. Také pan profesor řekl, že přes ty sazby to není tak účinné, protože velká část ekonomiky je euroizovaná za prvé
z těch, které máme se až tak dramaticky ta euroizace nezvyšuje, ona zůstává víceméně konstantní, možná to malinko roste
nahoru, ale pokud by to byla pravda, tak nemůže platit ten jeho argument, že máme, že účinnější bude posilovat ten kurz, tak
buď buď máme eurozóny ekonomiku nebo ne a já k tomu, abych se vrátil teda k té vaší otázce, mohu jenom říci to, že jsme to
nějakým způsobem trošku diskutovali, úplně jsme nic nezamítli, nebylo by to moudré nějak definitivně něco zamítnout nebo
obracet se k něčemu zády, ale vlastně jsme rozhodli dneska, že zahájíme nebo znovu obnovíme ten program odprodeje
devizových rezerv, což je něco jiného než než ty přímé devizové intervence.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Havránku, ještě 1 věc, a to je, srovnejme to, jak se vyvíjí česká inflace a inflace v zahraničí. Proč ta česká je daleko
vyšší?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Tak jednak je to asi přece jenom natlakovanější trh práce, čili nižší nezaměstnanost obecně a potom je to možná trochu větší
podíl, řekněme, energií potravin ve spotřebním koši, než mají, když mají ostatní země. Nicméně ta inflace roste opravdu skoro
všude, kromě těch pár výjimek, jako je to Švýcarsko. A já bych se ještě vrátil k tomu co říkal pan viceguvernér Mora. Tak ta
euroizace samozřejmě je jenom v některých segmentech, ta je u podniků zejména. Domácnosti si bohužel nebo bohudík, jak se
na to díváme, úvěry hypotéky už skoro vzít nemůžou prakticky, takže oni opravdu platí to zboží samozřejmě v korunách, čili to
posílení koruny, samozřejmě se projeví v inflaci okamžitě. Jo, když to zvyšování úroků postupně vám ta transmise úplně vymizí.
Já myslím, že tyhle diskuze musíte vést i nebo pan viceguvernér musí vést i uvnitř uvnitř ČNB, takže znovu opakuji. To posílení
koruny, když jsme použili kurzový kanál proti deflaci, měli bychom ho použít i proti inflaci.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Ano pane profesore, máte úplnou pravdu, ale byli jsme v jiné situaci, kdy jsme to používali proti deflaci, tak jsme neměli k
dispozici úrokovou sazbu nebo jsme nechtěli tehdy, já jsem tehdy v centrální bance nebyl, vy jste tam možná už tehdy byl s
panem viceguvernérem Hamplem, Sazby byly na nule bankovní rada nechtěla jít do minusu, tak prostě hledala nový nástroj,
ale my tím opačným směrem k žádné takové omezení nemáme. Podle mě nemáme ani to sedmiprocentní, jak říkal pan prof.
Havránek, takže, takže je to jiná situace.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pánové, omlouvám se, ale myslím, že bude brzy prostor na tuto diskuzi a dál jí rozvíjet. Tomáš Havránek, ekonom z Institutu
ekonomických studií Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy. Díky moc, že jste se k nám připojil.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A kroky centrální banky dnes přišel vysvětlit a možná i trochu obhájit viceguvernér Marek Mora. Díky, že jste přišel.

Marek MORA, viceguvernér ČNB 
Děkuji za pozvání, hezký večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A buďme, tedy konkrétní a podívejme se, které položky zdražovaly podle posledních tedy únorových údajů nejvýrazněji. Jen
připomínám, že tady ještě nejde o dopady války na Ukrajině. Za pohonné hmoty si řidiči meziročně připlatili skoro o třetinu víc a
rostoucí světové ceny paliv prodražují například leteckou dopravu. Hlavně na dálkových linkách stouply v posledních týdnech
ceny letenek v průměru o 10-20 % no a rostly ceny energií, konkrétně zemního plynu o 28 % a elektřiny o víc než pětinu.
Citelný rozdíl byl taky v cenách některých potravin například mouky, cukru, mléka anebo brambor. Podle analytiků mohou
tuzemské domácnosti očekávat v následujících týdnech, tedy další zdražování.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 
Čerstvou zeleninu ovoce nakupuje v tomto pražském zelinářství Karel Novosad pravidelně. Chce jíst zdravě. Na cenovky raději
nekouká.

Karel NOVOSAD, zákazník 
Vitaminy člověk potřebuje tak jak tak, takže kupuju množství, na jaký jsem byl zvyklý a jestli to stojí víc peněz, tak to asi pozná
manželka na účtu.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 
Naopak Lenka Fojtíková z Ostravy sleduje ceny v obchodech s mírnou obavou. Ví, že v rodinném rozpočtu musí najít víc peněz
téměř na všechno a jídlo tvoří značnou část zvyšujících se nákladů.

Lenka FOJTÍKOVÁ, zákaznice 
Potraviny určitě nejvíc, na nákupu mi to udělá třeba fakt pětistovku na pětistovku tisícovku na velkém nákupu.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 312 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


To manželé Mikulenka budou muset kvůli rostoucím cenám potravin zřejmě některé v jídelníčku vynechat.

Zuzana MIKULENKOVÁ, zákaznice 
Nebudeme jest ovoce nebudem zeleninu, budem musíme to to je šílený fakt.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 
Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Dopady na firmy a také to, jak zdražuje jejich zboží, tudíž i dopady na domácnosti teď podrobně probereme s Alešem Malenka
generálním ředitelem společnosti Savencia. Dobrý večer.

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Dobrý večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A připojí se k nám také Lukáš Němčík ze skupiny COOP. I vám dobrý večer.

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
Hezký večer z Brna.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak pánové, ta otázka bude velmi podobná, ale začněme tedy, pane Malenko vámi, zdražování vstupů. My jsme už tady udělali
ten výčet toho, co všechno nejvíce zdražuje. Tak, jak moc jste to už museli promítnout do svého zboží.

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Vy jste to tady vystihla přesně ty vstupy zdražily pro nás zásadní položkou je mléko, zdražili zhruba o 20 % meziročně, ostatní
suroviny 20- 30 %, do toho energie daleko více, pohonné hmoty. A když se podíváme na ceny na trhu, tak samozřejmě všichni
dodavatelé se snažili nějakým způsobem v první vlně absorbovat ty náklady na své straně, bohužel to nešlo, když se podíváme
dnes, a to je zdražení bez Ukrajiny, tak jak jste to přesně popsala, tak můj odhad je, že v těch cenách, které vidíme dneska na
regálech, je 30 možná 40 % těch vstupů, které tady byly komunikovány před chvíli za naše kategorii cen se týká mléčných
výrobků, sýru.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Co těch zbývajících 60 %? Nestane se to, že dříve či později je budete muset také nakonec promítnout do svých
/nesrozumitelné/?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Řekl takto probíhají jednání o implementaci se s našimi zákazníky, s obchodními řetězci o tom, abychom promítli tyto zvýšení do
další vlny cen.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Jak na to slyší při těch vyjednáváních, protože vím, že velmi často diskutuje o tom, že je velmi složité vyjednávat například s
obchodními řetězci atd. právě onom navýšení cen. Tak nezůstane to nakonec tak, že na tom budete biti?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Ono je to tak, že myslím si, že v tomto případě ty fakta jsou známa. Vy jste tady prezentovala jasně. Myslím si, že celý trh ví,
jakým způsobem ceny na vstupech jdou nahoru. Samozřejmě cílem všech je spotřebiteli nabídnout ceny, který pro něj budou
co nejzajímavější, takže z mého je to tak, že řetězce hájit zájmy spotřebitelé, my taky hledáme nějakou cestu, kudy z toho ven
tak, aby obě 2 strany na tom nějakým způsobem netratili.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Němčíku, jak je to u vás ve skupině? Jak dlouho jste, řekněme, drželi ten nárůst svých nákladů, aby se nepromítnul až k
vašim zákazníkům a kdy přišel ten moment uvědomění si, že už to dál nejde?

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
Já bych rád zdůraznil, že ten vývoj cen je dán především nákupními cenami plus cenami provozními, čili jakési zdražování tedy
vidíme už delší dobu, ale nyní samozřejmě s tím růstem inflace se zrychluje, čili neřekl bych, že to bylo v o nějakém držení nebo
o nějakém skokové zdražování, ale opravdu, jak ten vývoj i v té diskuzi, která proběhla předtím, jsme slyšeli probíhá tak tak i
přímo úměrně rostou ceny dnes a denně.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Takže tzn. že porostou i nadále?

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
To nejsem schopný říct a záleží to opravdu na vývoji cen u výrobců, podle toho, jak jim budou růst vstupy při výrobě výrobku,
tak tak rostou i ceny na maloobchodu. My se samozřejmě snažíme ty ceny, jak říkal kolega také držet, co nejníže, protože nám
jde o zákazníka, ale snažíme se to držet především na té naší stránce, čili úspora provozních nákladů. Jsme třeba největší
výrobce fotovoltaické energie, čili úspora energie, snažíme se hledat nějaké nové technologie, teďka jsme otevřeli první
automatickou prodejnu, čili je to o hledání těchto dalších úspor tak, aby jsme uspořili co nejvíce, protože si myslíme, že to
aktuální ten aktuální trend, mnozí obchodníci u nás na trhu neustojí. To není jenom opravdu o tom o té ceně výrobku, ale je to
i o tom růstu nákladů napříč tím odvětvím a mnozí obchodníci opravdu s tím budou mít také problém.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
No a možná je to také o tom, jak se začnou chovat spotřebitelé, protože předpokládám, že pokud zůstane tempo růstu cen
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takto vysoké, tak to přinese změnu jejich chování, možná nakupování jiného zboží za nižší částky. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co nejčastěji lidé začnou dělat v situaci, kdy je skutečně velké zdražování v celé zemi a napříč všemi odvětvími?

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
My jsme podobnou situaci viděli už během krize v letech 2008- 2009 a částečně ten zvýšený zájem zase o zboží třeba na
začátku covidového období. Většinou se zákazníci soustředí na ty základní komodity, základní potraviny v řekněme v nižší
cenové hladině, mají tendenci často tvořit zásoby. Pak nastává zase jakési období stabilizace, kdy pokud si zvyknout tuto na tu
situaci nebo ta situace se nevyvine nijak dramaticky, tak zase se snaží ty zásoby spotřebovávat tak, aby nedocházelo k
plýtvání, čili už jsme v minulosti v podobné období měli, samozřejmě ten růst cen nebyl zatím tak dramatický a doufáme, že
nebo nenastanou ty nejčernější prognózy.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Malenko, pozorujete už nějaké změny chování spotřebitelů?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Když se podíváme na trh mléčných výrobků, konkrétně sýrů, tak za první 2 měsíce v objemu ten trh poklesl spotřeba poklesla.
Je pravda, když se podíváme do loňského roku, tak ten trh naopak šel trošku uměle nahoru tím, že byly covidových opatření,
byly zavřeny restaurace a lidi daleko více se sestavovali doma, takže my, když se na to podíváme trošku dlouhodoběji, tak
momentálně ten trh je někde, řekl bych, stále bych řekl lehce nad těmi před covidovými čísly. Prognóza je, že v tom letošním
roce ten trh, na kterým my se pohybujeme s našimi výrobky, bude klesat, a to jak v objemu, co se týká hodnoty, tak tam záleží
na to, jakým způsobem se do toho promítne míra zdražování.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Připravujete se na to nějak, respektive, dá se na to vůbec nějak připravit předem, pokud máte ty prognózy?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Ten dobrá otázka, ale velmi těžko. Samozřejmě jsou nějaký zákaznický trendy, o kterých tady byla řeč. Hodně záleží na tom,
jakým odvětví se člověk pohybuje, myslím si, že v těch potravinách je to tak, že člověk prostě jídlo potřebuje a nakupovat bude,
není to úplně zbytná položka.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Otázku po tom, jaké jídlo bude nakupovat. To, pokud se nemýlím, tak dnes ve vysílání prezident Svazu obchodů říkal, že už
někde v některých položkách je vidět, že lidé zkrátka kupují levnější zboží.

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Určitě ta nejvíce zasažená skupina obyvatel, tak věřím, že prostě ten trend přesunu k dostupným výrobkům může nastat. Na
druhou stranu, když se podíváme právě do té krize roku z toho roku 2008, tak zase tam byla skupina lidí, která si dopřávala
takový ten jako drobný luxus právě v té podobě, co může, ale souhlasím s tím, že takový ty předzásobení, výhodná balení a
podobně, tak jednoznačně to je jedno jeden ze vzorců chování spotřebitelů, který čekáme.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Vy jste sám jste říkal, že nepromítáte veškeré náklady zvýšené, že naopak si saháte spíše na marže. Pokud lidé ještě začnou
kupovat spíše to levnější zboží, tak nebude to nakonec mít dopad na hospodaření vaše?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
My zdražujeme, museli jsme zdražit. Samozřejmě já jsem to myslel tak, takže v první fázi, protože člověk se podívá na sebe a
zdražovat budeme.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Budete zkrátka v tom muset pokračovat. Ono pan Němčík zmiňoval například to, jakým způsobem se mění ceny výrobců a my
vidíme relativně dopředu, že ty rostou neustále dál. Můžete se tomu vyvarovat například úsporami někde jinde? Pak Němčík
zmiňoval automatické prodejny, zmiňoval, že přecházejí na fotovoltaiku, tak jde něco takového udělat rychle?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Ty nárůsty jsou tak obrovské, že ne, bohužel nelze. Samozřejmě se nabízí také nejsilnější škrty, podívat se na rozpočet na
podporu výrobků, což ale dlouhodobě je kontraproduktivní a v tom rozsahu, jakým způsobem rostou ty vstupy, tak to nelze
kompenzovat opatřeními na straně úspor.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
My se k rozhovorům s vámi ještě vrátíme, ale přidejme ještě další kontext. Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích
stanic se v minulém týdnu vrátili k růstu, i když už mírnějšímu než po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Benzín Natural 95 se
včera prodával v průměru za 44 Kč 34 haléřů za litr. Nafta pak téměř za 47 Kč. Když to srovnáme s obdobím před válkou, tak za
benzín platí řidiči zhruba o pětinu víc. U nafty je zdražení ještě výraznější, a to bezmála o 30 %.

Jakub MUSIL, moderátor 
Ty záběry dělí skoro 4 měsíce a téměř nic se na nich nezměnilo, tedy až na tahle čísla. Natankovat plnou nádrž kamionu teď
stojí asi o 15 000 víc. U velkých dopravců, jako je tento, jsou počty ještě zajímavější. 350 vozidel tu za měsíc spotřebuje asi 1
000 000 l nafty.

Aleš WILLERT, generální ředitel skupiny C. S. Cargo 
Naše společnost zaplatí oproti stavu před válkou zhruba 15 000 000 Kč za pohonné hmoty měsíčně navíc.

Jakub MUSIL, moderátor 
Zvýšené náklady firmy už nezvládnou nést samy. Vyšší ceny, tak zřejmě dopadnou i na konečné spotřebitele.
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Aleš WILLERT, generální ředitel skupiny C. S. Cargo 
My nemáme jinou šanci než veškeré navýšené vstupy promítat do cen zákazníkům. Platíme naftu ihned a do cen zákazníkům
dostáváme tento zvýšený vstup až někdy třeba i s několikaměsíčním zpožděním.

Jakub MUSIL, moderátor 
A právě to může být podle sdružení dopravců pro některé z nich likvidační.

Josef MELZER, prezident sdružení autodopravců Česmad Bohemia 
Každým dnem a každým ujetým kilometrem se dopravci dostávají do svízelné situace a hrozí, že se zastaví, protože nebudou
mít na naftu, proto je potřeba požadovat snížení spotřební daně a přímou podporu pro dopravce.

Martin KUPKA, ministr dopravy /ODS/ 
To je věc, kterou budeme projednávat a budeme se jí zabývat na vládě.

Jakub MUSIL, moderátor 
Kromě doručování zásilek se teď musí zabývat cenami pohonných hmot i Česká pošta. Jen v tomto pražském depu mají přes
150 vozidel a na pohonných hmotách tady ve srovnání s obdobím před konfliktem na Ukrajině utratí každý měsíc navíc asi 180
000. Na všech 5000 vozidel, které Česká pošta provozuje, jsou pak náklady o 2 řády vyšší.

Matyáš VITÍK, mluvčí České pošty 
Pokud by ceny nafty a benzínu zůstaly na současných hodnotách, tak pouze na pohonných hmotách měsíčně zaplatíme o 18
000 000 více.

Jakub MUSIL, moderátor 
Omezení přepravy ale pošta neplánuje a zatím nechce ani zdražovat.

Matyáš VITÍK, mluvčí České pošty 
Budeme to muset pokrýt z našich výnosů, tzn. že samozřejmě bude nás to stát nějaké peníze, ale v současné době nechceme
to břemeno převádět na našeho zákazníka.

Jakub MUSIL, moderátor 
Podle analytiků by v následujících týdnech mohly ceny paliv klesat. Jestli tahle vozidla budou jezdit levněji a zásilky v nich
skutečně nezdraží, ale bude záviset hlavně na dalším vývoji konfliktu na Ukrajině. Anna Štěrbová a Jakub Musil, Česká televize.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Drahé pohonné hmoty, drahá doprava, to nakonec všechno se promítá i do toho, kolik domácnosti zaplatí například i za
potraviny. Pane Němčíku, zrovna pohonné hmoty a doprava, jako taková je něco, čemu se asi nevyhne žádný obchodník.
Pomohlo by například to, kdyby se vyřešily nějaké úlevy na daních atd. právě za dopravu pohonné hmoty?

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
Samozřejmě určité řešení to je, nicméně musím říct, že za naší strany, je ten růst pak opět, co třeba vzniká na straně
distributorů, výrobců, při zásobení našich lokálních skladů. My se dlouhodobě snažíme o co nejkratší potravinové řetězce, čili
zásobovat ze skladů, které máme co nejblíže prodejnám. A pak se snažíme právě i motivovat zákazníky, aby ideálně nakupovali
v místech svého bydliště a nemuseli utrácet prostředky za cesty do větších sídel, do větších prodejen, takže je to mix opatření.
Nicméně věříme i v tom, že opravdu dobré si uvědomit, že nejlepší je podpořit ten region, kde bydlím ideálně i z hlediska toho
nákupního chování, pokud ta možnost tam je a tím uspořit například náklady na právě pohonné hmoty.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Zajímá mě ještě 1 věc a vy jste jí částečně naznačil, a to je, jak celou situaci zvládnou právě malé prodejny, například ty na
vesnicích, protože pokud tedy jim takto enormně stoupají náklady, lidé budou šetřit. Tak vy jste sám naznačil, že možná někteří
to neustojí. Jak velká část to neustojí podle vás?

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
Ono to popravdě nemusí být záležitost jen těch malých prodejen. Ono se to může týkat i například některých sítí, kdy právě ta
inflační část a i ten růst nákladů. My řešíme teďka inflaci, ale nárůst energií, který nastal už na konci loňského roku, byl
obrovskou ranou pro mnohé obchodníky v kombinaci s dalšími faktory. Ten růst provozních nákladů když se bavíme, že v
maloobchodu je ziskovost kolem jednoho procenta, je může být opravdu smrtící a ty 2 roky v covidu, kdy bylo hodně věcí
zavřeno, jak říkal i kolega, lidé často častěji doma, častěji chodili nakupovat, tak ty čísla navýšil a nyní je naopak dramatický
propad, čili to vidím spíš jako riziko a nemusí to být nutně případ jenom malých obchodů, kdy ty můžou být vlastně relativně
stabilní, ale právě mnohé sítě díky logistice a díky celé kombinaci faktorů mohou být ohroženy.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Malenko, jak se vůbec dá v této situaci nastavit nějaký byznysplán. Vy sám jste zmiňoval vyjednávání třeba s obchodními
řetězci, ta nejsou předpokládám na to, za kolik prodáte zítra své zboží. Tak jak to teď vypadá? Protože nevím, třeba dnes
řešíme to, že zítra není jasné, jestli do Evropy poteče nebo nepoteče plyn, to samozřejmě okamžitě zamává s cenami, jak se s
tím bude dát vyjet, řekněme, nějakým způsobem se na to připravit, když to sami, nevíte, co zítra přijde, tak jak pak vyjednávat?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Velmi těžko, ale je to tak, že dneska máme nějaké informace, všechno ostatní je báze nějakých předpokladů. Většinou ten
dopad a bavíme-li se o cenách a o navyšování cen, tak, než se to dostane k tomu spotřebiteli, tak je tam řádově zase záleží na
tom typu byznysu, ale mluvím o tom našem, tak několik měsíců zpoždění než reálně ta cena se promítne, nebo to navýšení cen
se promítne do regálových cen. My pracujeme s nějakým předstihem, ale pořád jsme v závěsu za vývojem růstu těch cen. A je
to takový předpoklad, že je nějaká hypotéza, hledáme úspory, to jsem tady zmiňoval a samozřejmě je to o tom, že zisky půjdou
dolů.
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Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Na což jste tedy připraveni? Chápu to správně?

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Ano.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Jak dlouho může, ale toto všechno podnik absorbovat a teď nemluví možná jenom o vašem, ale celkově. Měli jsme tu
viceguvernéra České národní banky ten tvrdil, že možná někde v roce 2023 se dočkáme mírného snížení toho enormního
růstu cen, tzn. že minimálně ještě další rok se musíte připravit na to, že české domácnosti si budou utahovat opasky.

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Za mě ano. Ta odpověď jednoznačná z toho důvodu, že tak jak jsem to říkal před chvílí, protože je tam určitá setrvačnost a my
v podstatě někdy na konci roku možná se dostaneme na to, že absolvujeme některé věci, které tam jsou ten rok příští, které už
máme, /nesrozumitelné/ ten rok příští je velmi těžce odhadnutelný. Dneska, co se týká války na Ukrajině, tak je to taková
částečně patová situace. Na začátku nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, nebude dlouho trvat. Ukrajina vzdoruje daleko
déle, nicméně ty dopady teprve si začínají firmy uvědomovat, co všechno to ovlivňuje, a začínají počítat, jaký dopad může mít a
pracovat s těmi scénáři. Jako dle mého názoru ten výrazný dopad, uvidíme i v roce 2023 minimálně.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak doufejme, že i ten výrazný dopad nakonec bude co nejmírnější, alespoň na ceny v obchodech. Aleš Malenka, generální
ředitel společnosti Savencia. Díky, že jste přišel.

Aleš MALENKA, generální ředitel, CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A děkuji také Lukáši Němčíkovi ze skupiny Coop.

Lukáš NĚMČÍK, mluvčí skupiny COOP 
Děkuji, přeji hezký večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Připomeňme, že dnešní speciál Byznysu ČT24 se věnuje dalšímu zvýšení základní úrokové sazby. Česká národní banka ji
zvedla tedy o půl procentního bodu na rovných 5 %. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních 21 let. Kvůli válce na Ukrajině a
pokračujícímu růstu cen ekonomové takový krok čekali a od základní úrokové sazby se ale odvíjí i úroky na spořicích účtech,
ale také ceny úvěrů hypoték.

Anita PLASOVÁ, redaktorka ČT 
Simona Benáčková získala hypotéku na byt v Třebíči už před třemi lety. Tehdy byla úroková sazba necelá 3 %.

Simona BENÁČKOVÁ, plátkyně hypotéky 
Chtěla jsem tady ten byt prodat, protože v tuhletu chvíli už se vlastně dvojnásobně zhodnotila ta cena, ale i přesto i s tím, kdyby
tenhleten byt jakoby prodala a vzala si tady hypotéku na byt o velikosti 50 m plus minus, tak to nebude stačit.

Anita PLASOVÁ, redaktorka ČT 
Kvůli práci totiž teď hledá podobný byt v Praze. A na něj by si musela půjčit kolem 6 000 000 Kč.

Simona BENÁČKOVÁ, plátkyně hypotéky 
Co jsem vlastně propočítávala nějaký jako moje finance a výdaje, tak jsem schopná za bydlení platit ± 15 000, což bohužel na
tu danou půjčku, kterou bych si musela vzít nedosahuje.

Anita PLASOVÁ, redaktorka ČT 
A to je částka, kterou si přeje splácet nejvíc mladých do 36 let, jenže při současných sazbách a průměrné výši hypotéky 3,5
milionu korun už taková splátka nestačí.

Jiří FEIX, předseda představenstva, Hypoteční banka a ČSOB Stavební spořitelna 
Mladí lidé se velmi velmi zajímají vlastní bydlení a minimálně polovina z nich má zájem v nejbližší době, v roce až pěti, letech
změnit vlastní bydlení, takže si nemyslím, že současná situace je může odradit od tohoto záměru.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Trh přitom očekává, že úvěry na bydlení po dnešním rozhodnutí centrální banky znovu výrazně podraží. Základní úroková
sazba se totiž vyšplhala na 5.%

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o vyhodnocení aktuálně dostupných informací, které do velké míry souvisejí s
ekonomickými dopady války na Ukrajině.

Jakub SEIDLER, hlavní ekonom, Česká bankovní asociace 
Jde o určitou snahu zamezit tomu, aby domácnosti a firmy automaticky začly vnímat, že inflace tady bude takto zvýšená po delší
dobu.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Třeba pro obchodníky je ale zvyšování sazeb problém.
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Tomáš PROUZA, pretiden Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
Budou dopadat velmi negativně na české podniky, které by v současné době měly hodně investovat do snižování energetické
náročnosti, do modernizace svých výrob, aby dokázaly být konkurenceschopnější a v to při těch stále rostoucích úrokových
sazbách si řada z nich už nemůže dovolit.

Jakub SEIDLER, hlavní ekonom, Česká bankovní asociace 
A proto se v tuhle chvíli často na trhu hovoří, že by mohla proti inflaci vlastně bojovat tím dalším kanálem, což je kurz, tzn. že by
mohla trochu intervenovat ve prospěch koruny.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Zvyšování sazeb má ochladit taky českou ekonomiku, ta za loňský rok zrychlila tempo růstu na víc než 3 %. Letos se ale podle
centrálních bankéřů dostane maximálně na polovinu loňských čísel. Anita Plasová a Nina Ortová, Česká televize.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A dopad na sazby v komerčních bankách teď probereme se Zdeňkem Tůmou, předsedu dozorčí rady ČSOB a také členem
prezidia České bankovní asociace. Dobrý večer.

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Dobrý večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak, pane Tůmo, vraťme se ale na začátek celé diskuze. 5 % je základní úroková sazba, vy jako bývalý guvernér, hlasoval
byste pro?

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
No tak já vždycky říkám, že to je jako velmi těžké říct, protože kolegové tam mají za sebou velmi dlouhou debatu s experty z
měnové sekce, ale přiznám se, ano, já myslím, že to nebylo tak těžké rozhodování v tomto případě oproti krokům, které dělali,
když začínali zpřísňovat měnovou politiku, tentokrát to bylo očekávané, že to bude buď 0,5, nebo 0,75, spíš se trh přikláněl k
tomu 0,75, takže tentokrát to nebylo nijak překvapivé. Koneckonců i s ohledem na to, co vidíme na trhu a jak roste inflace.
Myslím si, že pořád je úkolem centrální banky cenová stabilita, a přestože to jsou často externí šoky, tak by centrální banka
měla dát najevo, že s inflací hodlá bojovat.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Takže možná, řekněme, že Česká národní banka neustále vysílá spíše signály, než abychom viděli teď ty přímé dopady,
protože ty ani vidět nemůžeme.

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
No určitě, o tom mluvil pan kolega Mora, že samozřejmě nová politika má určité zpoždění, takže v té hantýrce centrálních
bankéřů efektivní horizont měnové politiky je 4 až 6 čtvrtletí, takže než naplno zaberou sazby, tak to chvilku trvá, ale jsou tam i
doprovodné efekty. Ten rozdíl mezi úrokovými sazbami doma a v zahraničí, to přispívá k tomu, že se koruna drží relativně silná,
takže jistě jste probírali kurzový kanál, který hraje svoji roli.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ano. Teď působíte v bankovním sektoru, v tom komerčním teď myslím, na co se v souvislosti s celou touto situací banky
připravují? A možná začněme tím, vnímáte už změny v chování lidí? Přece jen už relativně dlouhou dobu domácnosti slyší:
bude dráž, bude dráž, bude dráž, tak cítíte změnu b chování?

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Já bych řekl, že to cítit je, ale není to jenom v důsledku těch posledních šoků. Minulý rok byl extrémně třeba silný v oblasti
hypoték. Myslím, že to nikdo nečekal během těch covidových let, že by ten trh s bydlením se takto vyvíjel, tolik rostly ceny a
tolik si lidí půjčovali a tolik rostla poptávka, takže bylo zřejmé, že tady dojde k nějakému ochlazení. A evidentně k tomu i přispívá
ta stávající situace, že lidé budou trošku opatrnější, ceny už jsou opravdu hodně vysoko. Přístup k úvěrům a k hypotékám se
bezpochyby ztížil, ať už v důsledku úrokových sazeb nebo těch takzvaně /nesrozumitelné/ opatření, takže tady to ochlazení
poptávky bude jako bezpochyby v tomto roce pozorovatelné a čeká se výrazně nižší objem, například budeme-li hovořit o
hypotékách, ale i ty další jako produkty v oblasti financování domácností, tam to bude vidět také.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A co naopak úspory. Bavili jsme se o tom, že vlastně kroky centrální banky směřují k tomu, že lidé si nebudou tolik půjčovat,
nebudou tolik utrácet, protože budou mít obavy. My jsme tu velkou vlnu úspor ale už zažili, a to v koronavirovém období, tak
ještě co spořit a dávat do bank?

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Tak nejistota vždycky vede k tomu opatrnějšímu chování a se snažíte uspořit. Co se týká toho období covidu, tak to nebylo
jenom spoření jako takové, ale bylo doprovázeno expanzivní fiskální politikou, takže i tohle byly jakoby finanční prostředky,
které domácnosti mnohdy spořily, takže byla to na jedné straně spotřeba. Na druhé straně lidé dokázali spořit, ale tam
skutečně je vidět i ten vliv expanzivní fiskální politiky. V tomto okamžiku při tom, jak ty finance, veřejné finance vypadají dnes, ať
už u nás nebo v dalších zemích, jak se nedá očekávat, tak jakoby silná fiskální expanze, takže bude to na lidech, aby zvážili, na
co mají, a na co ne, tak si myslím, že spotřeba, která byla hodně hnacím motorem, tak tuto roli v této míře určitě plnit nebude.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A jak to vypadá momentálně právě s těmi úsporami, rostou vklady?

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Vklady stále rostou, ale jako to tempo, které jsme viděli v těch předcházejících dvou letech se určitě nebude opakovat.
Koneckonců i tím, že rostou úrokové sazby. I ta spotřeba jako rostla v těch minulých letech z toho důvodu, že sazby byly velmi

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 317 / 328

http://www.newtonmedia.eu/


nízké, a to je dneska jako výrazná změna, takže lidé, jestliže začínají jakoby mít vyšší úrokové sazby na vkladech, tak přesto, že
je vysoká inflace, tak přesto je to nějaký výnos, ale marná sláva, prostě nějakou dobu ten reálný výnos z úspor bude záporný.
Tady možná by bylo dobré připomenout, proč je to slovo inflace trošku jakoby za strašáka. Možná si to člověk představuje, že
pořád jako budeme mít jako takto vysoké číslo. Je potřeba si uvědomit, že tady došlo k jednorázovému šoku, k tomu posunu
cenové hladiny, ať už v oblasti energií, nebo se to potom promítá do dalších komodit, ale nepředpokládám, teda doufám, ale
předpokládám, že jako takto dramatické nárůsty v oblasti energií jako by pokračovaly dlouhodobě, takže skutečně ten příští rok
a ten horizont, který jste zmiňoval, že uváděl pan viceguvernér Mora, takže ten horizont prostě 12–18 měsíců, tam by se to
mělo projevit a inflace jako taková by měla začít klesat. Jinými slovy, cenová hladina zůstane výš, ale jako není to ta dynamika,
že by nám rostlo pořád stejným tempem.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
My se teď ještě podíváme, jak na zvyšování úrokových sazeb tedy reagují banky. Co se týče hypoték, tak tam ta změna bývá
rychlá. Na grafu vidíme, že za poslední rok se podle dat České bankovní asociace průměrná sazba v podstatě zdvojnásobila a
už se blíží čtyřem procentům. V posledních měsících ale rychleji rostly sazby i na spořicích účtech, zatímco ještě v září byl
průměr 0,17 % v lednu už to bylo 0,93.

Pane Tůmo, kam až se vyšplhají úrokové sazby u těch komerčních půjček, převážně tedy pak u hypoték, o kterých jsme teď
hovořili?

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Tak možná není, samozřejmě hypotéky asi zajímají veřejnost nejvíce, ale i je dobré se podívat třeba i na sazby u spotřebních
úvěrů. Tam je zajímavé, že před několika málo lety byly výrazně vyšší a zdaleka se nevracej jakoby na tu úroveň. Jako ta naše
paměť je nějaká krátká, zapomněli jsme, jak to vypadlo před pěti lety. U hypoték ta reakce je poměrně rychlá, ale když si
vezmete, kde je vlastně úroková sazba centrální banky, tak pořád i na nových hypotékách je pod touto úrovní, ale postupně
bude šplhat nahoru. Tam se bude projevovat navíc jako to očekávání jako v té budoucnosti, protože jestliže si budete brát
hypotéku na 5 let, vždycky si fixuje banka také finanční zdroje na dané období, a jestliže bude očekávat, že inflace půjde dolů,
tak nebude, nepožene tu sazbu jako do té výše, která by odpovídala jako momentální inflaci nebo momentálnímu stavu nálad
na peněžním trhu, takže dívá se na to delší období, ale centrální banka má sazbu tam, kde je, a není pochyb o tom, že i ty
sazby z hypoték ještě mají nějaký prostor pro růst stále předpokládám, že podobně jako ta sazba centrální banky bude
kulminovat zřejmě někdy kolem poloviny nebo ve druhé polovině tohoto roku, tak v nějakém závěsu zatím se bude totéž dít u
těch spotřebních produktů.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Připravují se nějak banky na to, že bude stoupat počet lidí, kteří by mohli mít problémy se splácením právě po refinancování
nebo po konci fixace své hypotéky? Protože bude se stávat zkrátka to, že jejich splátky vzrostou o několik tisíc Kč. Do toho mají
dražší energie, dražší pohonné hmoty. Předpokládám, že tento mix by mohl řadě domácností přinést velké problémy?

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Já se přiznám, že jsem byl překvapen stabilitou, takovou rezistencí celé ekonomiky, včetně nás domácnosti během covidu. Já
jsem očekával, že bude větší propad ekonomiky a že lidé budou mít větší problémy se splácením, a ukázalo se, že tehdy třeba
moratoria, která z opatrnosti byla umožněna, tak poté, co skončila, tak drtivá většina lidí dokázala splácet a vrátit se k tomu.
Samozřejmě máme za sebou jako toto těžké období. Teď ta situace může být horší, ale ano, jako čekám, že lhůty, ten problém
se splácením úvěrů může narůstat, ale i jako na základě té zkušenosti po z těch posledních let nečekám nic dramatického. Z
hlediska bank je to potom standardní proces. Pokud se to zhoršuje, vytváří se opravné položky, tohle mimochodem bylo
strašně zajímavé během covidu, že ty náklady na riziko v bankách vůbec nestouply. A na začátku všechny banky vytvářely
obrovské jednorázové položky, které vlastně v loňském roce rozpouštěly. Po té sérii šoků si umím představit, že ta situace
nebude až tak úplně optimistická jako v těch posledních dvou letech, takže k problémům dojít může, ale při tom, kolik banky
mají kapitálu a kolik jsou schopny vytvářet opravné položky, tak pro to hospodaření a stabilitu bank nečekám naprosto žádný
problém.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Zdeněk Tůma, předseda dozorčí rady ČSOB a také člen představenstva České bankovní, člen prezidia, pardon, České
bankovní asociace, díky moc.

Zdeněk TŮMA, člen prezidia České bankovní asociace 
Děkuju za pozvání.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Přísnější podmínky pro poskytování hypoték. Podívejme se tedy konkrétně, co začne od zítra platit. Lidé získají půjčku
maximálně na 80 % hodnoty nemovitosti. To je ten první ukazatel, LTV. DTI pak znamená, že celková výše dluhu, výše všech
dluhů nemůže překročit v tomto případě 8,5násobek ročního příjmu. A ukazatel DSTI značí, že splátky všech půjček nesmí z
čistého měsíčního příjmu ukrojit víc než 45 %. K žadatelům do 36 let budou moci být banky shovívavější, uchazeči budou muset
mít z vlastního našetřeno jen 10 % hodnoty nemovitosti a jejich dluhy nebudou smět překročit 9,5násobek ročních příjmů.
Splácet budou moct až polovinu svého čistého příjmu. No, a podívejme se na modelový příklad hypotečního úvěru, kdy si klient
chce vzít půjčku na 30 let, na koupi pražského bytu o rozloze 65 m2. Žadatel mladší 36 let si chce půjčit 90 % hodnoty
nemovitosti. Banka mu nabídne úrok 5,5 procenta a jeho měsíční splátka bude téměř 41 000 Kč. Při současných vysokých
sazbách a dlouhých splatnostech hraje primární roli parametr DSTI, tedy poměr mezi výší splátek a čistým měsíčním příjmem. V
tomto případě pak splátka nesmí přesáhnout polovinu jeho příjmů. Na žadatele starší 36 let budou ale banky přísnější. Takový
klient si totiž může půjčit pouze částku nepřesahující 80 % hodnoty bytu a jeho splátka nesmí ukrojit částku vyšší než 45 % jeho
čistého měsíčního platu. Při výši hypotéky 6 400 000 by takový žadatel zaplatil při 5% úroků měsíčně přes 34 000 Kč. K tématu
dodejme, že české banky v únoru poskytly hypotéky za 25 miliard korun. Oproti loňskému únoru jde o třetinový pokles za.
Klesajícím zájmem o úvěry stojí i vysoké úrokové sazby.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Ještě v loňském roce sjednal Tomáš Trauške hypotéky za 350 000 000 Kč. Týdně se na něj obracelo alespoň 6 nových klientů.
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Tomáš TRAUŠKE, hypoteční specialista a regionální ředitel, 4fin 
Teďka si zavolaj, sami že chtějí něco koupit, tak je to tak jako akorát. Ten zájem určitě jako taky klesá. Ten propad 30–40 %
jako vidím.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Podle něj stojí za nižším zájmem dražší stavební materiál a tím i samotné stavby a samozřejmě také vysoké úrokové sazby.

Tomáš TRAUŠKE, hypoteční specialista a regionální ředitel, 4fin 
Klient v Praze chtěl koupit menší byt. Kupní cena zhruba kolem 7 000 000 Kč. Aktuálně jsme se bavili, asi tejden zpátky, že
nějakých 4,29, 4,39 je prostě sazba. Zareagoval trošku jako překvapeně, protože žil v období, že byly sazby nižší.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Dražší úvěry a přísnější podmínky pro poskytování hypoték, co toto všechno přinese na trh s nemovitostmi, teď probereme s
Ondřejem Šuchmanem, manažerem pro hypotéky z Komerční banky. Dobrý den.

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Hezký večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A vítám také Tomáše Kadeřábka z Asociace developerů, i vám hezký večer.

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Dobrý den.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak, pane Šuchmane, my už jsme tady zmínili ten pokles, který nastal na začátku roku, co se stane od zítřka? Očekáváte, že
ještě víc lidí nezíská hypotéku, nebo o ni třeba ani nepožádá?

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Tak ten pokles se pravděpodobně ještě prohloubí a hlavně ze dvou důvodů. Prvním je samozřejmě další nárůst úrokových
sazeb, který očekáváme nejenom kvůli rozhodnutí České národní banky, ale kvůli tomu, že ty hypotéky se drží teď na nějakých
úrovních v porovnání s těmi swapy poměrně nízkými. A druhá věc jsou samozřejmě ty ukazatele DTID, STID, LTV, které od
zítřka budou mít na ty klienty nějaký dopad. My jsme na začátku roku odhadovali, že ten dopad jenom těch samotných
parametrů bude nějakých 15 a 20 % žadatelů.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A v kombinaci s těmi vysokými úroky to bude více?

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Předpokládáme, že to bude více, a samozřejmě v porovnání s minulým rokem ten pokles bude poměrně vysoký. Na druhou
stranu ten minulý rok byl skutečně extrémní, takže se vrátíme do nějakého normálu na hypotečním trhu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Při výši hypotéky 6 400 000 zaplatí žadatel 34 000 Kč měsíčně. To už je relativně vysoká částka. Znamená to, že z toho trhu
budou tímto parametrem vyškrtnuty, řekněme, i domácnosti, třeba střední třídy, protože si to zkrátka nebudou moci dovolit?

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Určitě, tímto parametrem a samozřejmě těmi úrokovými sazbami. Na druhou stranu my se tady bavíme o hypotékách, které jsou
nadstandardní, vlastně ta průměrná výše hypoték je někde nad 3 000 000, takže určitě každý klient nebude potřebovat na
splátku 30 000 Kč.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Takže jinak řečeno, pražské domácnosti budou vyškrtnuté.

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Nebudou vyškrtnuté samozřejmě, ale toho pražského trhu se to dotkne nejvíc a samozřejmě třeba i toho brněnského, kde ty
ceny jsou už také poměrně vysoko.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Kadeřábku, co to přináší developerům? A možná bude to znamenat snížení cen nemovitostí?

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Myslím, že to je takový návrat k normálu trochu skutečně ten rok 2021 byl natolik extrémní, že tím, že my to s ním všechno
srovnáváme, tak to na nás působí trochu děsivě, ty poklesy, ale je to v podstatě návrat do normální situace, kterou jsme tady
měli v roce 2020, takže není to nic přehnaného, spíš, jak se vyjádřil jeden můj kolega velmi trefně, končí takový realitní mejdan
trošku, trošku se vracíme k normálu...

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A vrátíme se k normálu ale i v cenách nemovitostí?

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Určitě ne, protože ty ceny nemají příliš důvodů pro ten pokles. Ten trh se spíše zastaví na té vysoké úrovni, ceny příliš klesat
nebudou, protože ty vstupy, to jste tady asi taky několikrát už zmiňovali. Rozestupy do toho stavebnictví se jenom zvyšují a
někdy se zvyšují v řádech desítek procent, tzn. očekávat, že ten výrobek bude levnější, nelze.
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Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ale po letech možná dobrou zprávou je taková stagnace cen, na tu už se připravit můžeme?

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Jo, já si myslím, že to může nastat zejména, protože těch transakcí na tom trhu bude obecně méně, že v podstatě nebude
takový ten přetlak toho, že se nebudou ty transakce uzavírat urgentně, pod tlakem času, bude na to spíše více času a ty
nemovitosti se vrátí ke svému původnímu takovému klidnému průběhu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Šuchmane, očekáváte možná spíše, řekněme, nějaké vyčkávání ze strany klientů, že si možná v těchto turbulentních
měsících zkrátka jenom počkají na to, kam se vyvinou ceny nemovitostí, ekonomická situace, a pak se třeba znovu do bank a k
hypotékám vrátí.

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Tak my úplně neočekáváme vyčkávání, že by klienti čekali na to, že ty nemovitosti skutečně spadnou nebo úrokové sazby
spadnou. Spíš si myslím, že ti klienti, kteří na to prostě nedosáhnou kvůli těm ukazatelům a kvůli těm sazbám, tak to rozhodnutí
odloží, půjdou do nájmu, ale že by někdo vyloženě čekal, že tady nastane nějaký velký boom zlevňování, to si myslím, že už v
dnešní době moc lidí nečeká.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak Česká národní banka neustále zmiňuje to, že reality v České republice jsou nadhodnoceny, a to až o 25 %. Pane
Kadeřábku, pomůže tomu urychlení výstavby, mohlo by to přinést nakonec tedy tu úlevu od těch vysokých cen.

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Určitě, my tady v rámci toho problému boje s vysokými cenami nemovitostí máme jeden vlastní problém, který můžeme ovlivnit,
ty ostatní problémy nemůžeme ovlivnit typu cena peněz, geopolitická situace, ale ten vlastní problém, to je ta rychlost, kterou
jsme schopni ty stavby na ten trh dodávat, to je náš problém.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Já se možná bavím i o tom kontextu, že pokud pan Šuchman říkal, že minimálně 15 % lidí nedosáhne na hypotéky, tak to je
15% poptávka směrem k nemovitostem, která tu nebude, tak...

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Já si dovolím nesouhlasit. Ona tady zůstane, přesně, jak kolega říkal, ona se jenom přesune z toho investičního trhu na ten
nájemní. Ti lidé pořád budou potřebovat bydlet. A nezapomeňme na jednu věc, která s tím trhem obrovsky zacloumá, a to je my
máme v podstatě za poslední měsíc povinnost vytvořit tady 300 000 postelí pro uprchlíky, a to je tlak, který na tom trhu určitě
se nějakým způsobem projeví, respektive v některých zemích typu Polsko a Slovensko se projevuje už dneska v řádech desítek
procent na té úrovni toho nájmu. Tzn. ta naše slabost, kterou dneska zažíváme v rámci těch schvalovacích procesů, že nejsme
schopni vůbec ty byty stavět a dodat ten produkt na trh, tak to je naše největší slabina.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ale tuto slabinu řešíme už několik let, by měla už mít nějaké řešení?

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
No, já si myslím, že to řešení byl ten minulý nový stavební zákon, který přijala minulá Poslanecká sněmovna, ale to bychom byli
asi u jiného tématu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Šuchmane, zmiňovali jsme také vysoké ceny stavebních materiálů, vysoké ceny stavebních prací, jak často se teď stává,
že se na vás obracejí klienti, kteří staví nemovitosti, že jim zkrátka hypotéka nestačí, to je velkým tématem, které řeší spousta
lidí, tak jak časté to je skutečně vůči vám bankám?

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Určitě, tak v porovnání s minulostí, kde to byly jednotky případů, kdy spíš klienti špatně zhodnotili vlastně ty možnosti, tak teď,
řekněme, může to být nějakých 10–20 % klientů, kterým se to stane, kteří nejsou schopni financovat z nějakých vlastních
zdrojů, kteří se na nás obrátí vlastně s tímhletím problémem. My to jsme schopni řešit samozřejmě, pokud ti klienti mají
dostatečně zajištění, pokud pokud mají dostatečné příjmy, tak si u nás můžou vzít třeba další hypotéku nebo třeba v té
rekonstrukce nebo při té výstavby nezrealizují úplně 100 % toho, co chtěli, takže řešení to určitě má, ale určitě ta situace je
komplikovaná v tuhle chvíli. Nikdy tady ještě nebyla v historii.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A pokud nemají dostatečné na to, aby si navýšili nebo pořídili další hypotéku? Protože i to musíte řešit a myslím, že spousta
lidí, když si plánuje stavbu domů, tak nepočítá s tak vysokými dodatečnými náklady, s některými asi určitě ano, ale tady se
bavíme řádově třeba i o dvou milionech korun.

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Tak, jak jsem říkal, většina klientů je schopná to nějakým způsobem vyřešit, případně slevit z těch svých nároků. Ti klienti, kteří
by to skutečně nezvládli a vlastně dostanou se do nějaké úplně situace, kdyby to nemělo žádné řešení, tak těch zase tolik není.
Zase musím klienty pochválit nebo vidím to na našich klientech, kteří skutečně jsou zodpovědní i v téhleté těžké situaci a snaží
se to nějakým způsobem vyřešit. A skutečně těch, kteří by byli v nějaké úplně bezvýchodné situaci, tak zase tolik není naštěstí.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pokud nemají dostatek třeba příjmů na to navýšení, tak dá se udělat to, co myslím dělá velká část domácností, a to doručit
někde jinde jinou nemovitostí, typově od rodičů atd.?
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Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
My tohle umíme, nemůžu mluvit za celý bankovní sektor, ale u nás vlastně je možné ručit nemovitostí jak od rodičů, tak od
případně někoho jiného, takže tam to jde. A klienti si pomáhají třeba i tím, že k tomu dluhu může přistoupit někdo z rodiny nebo
nějaká jiná domácnost. Vlastně ta naše hypotéka může mít dvě domácnosti, až 4 dlužníky, takže to je taky velmi častá varianta,
jak se tyto situace řeší.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Kadeřábku, a jak se developeři potýkají s těmi vysokými cenami? Já jsem naposledy hovořila například o cenách oceli,
tam byl nárůst 100% u některých položek a je jaro, stavaři tyto komodity potřebují. A vím, že už jsem slyšela i to, že se zastavují
některé objednávky. Znamená to, že se možná budou zpožďovat některé stavby.

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Ta změna na trhu je bezprecedentní. My tady nemáme žádný podobný srovnatelný příklad z minulosti, tzn. každý to řeší ad hoc
tak, jak mu umožňuje jeho konkrétní situace. V některých případech se přejednávají smlouvy, v některých případech se zvyšují
rozpočty a v některých případech se zastavují stavby. S určitou nadsázkou se dá říct, že takovým hybatelem, nebo nechci říct
vítězem této situace jsou v podstatě stavební firmy, které si tak jako trochu diktují tu situaci, tzn. je tam takový vlastně diktát
toho stavebního trhu, protože v podstatě za vámi přicházejí, říkají, buď postavíme za tolik, za tolik a za tolik, nebo to
nepostavíme vůbec. Tzn. ta situace je jako poměrně napjatá, ale zase předpokládáme, že to nemůže trvat moc dlouho, že
prostě v rozsahu nějakých pár měsíců se to zase vrátí k normálu, nebo aspoň doufáme.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Předpokládám, že i to nakonec způsobí to, co i obyčejným domácnostem, že to prodraží stavby a bude to opět zvyšovat tlak na
ceny nemovitostí.

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Určitě, nepochybně. V tuto chvíli to ubírá samozřejmě na té ziskovosti u některých těch projektů, v některých projektech se to
dokonce propisuje do těch prodejních cen tam, kde ještě nebyly nasmlouvány, tzn. tam se to v těch cenících objevuje. Na
druhou stranu ten trh zase nesnese všechno, tzn. je to teďka taková hodně proměnlivá situace.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Jak se v ní pak zorientovat, když vy říkáte, že je to velmi složité pro developery, stavaře, tak jak potom na to mají nahlížet
domácnosti, které třeba zvažují o koupi bytů v nejbližší době nějakých projektech, které se teď plánují?

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Tak jako vždycky v podstatě pečlivým studiem toho trhu, kam se hodlám vydat, tzn. když dělám nějakou životní investici, tak si
musím opravdu dobře zrekognoskovat ten terén a rozhodnout se, do čeho jdu. I v dnešní situaci, která je poměrně volatilní,
abych tak řekl, lze ty informace získat a lze se dobře rozhodnout.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Pane Šuchmane, vraťme se v podstatě na začátek. Základní úroková sazba dnes 5 %. Jaká tedy bude v následujících měsících
průměrná sazba hypotékách podle vás?

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
To je vždycky velmi těžká predikce samozřejmě. Já jsem tady minule říkal, že si nemyslím, že se ta sazba dostane nad 6 % v
letošním roce. Myslím si to stále. Myslím si, že se velmi rychle dostane nad 5 a tu hranici šesti procent i v návaznosti na to, že
Česká národní banka avizovala, že to zvyšování ještě nekončí, tak si myslím, že tu šestiprocentní hranici atakovat bude. Budu
doufat v to, že jí nepřekročí, že se ten trh nějakým způsobem zklidní. A ona ta křivka je dneska inverzní těch sazeb, tzn. ta
dvoutýdenní reposazba je pětiprocentní, ale třeba pětiletý swap, za který vlastně my si půjčujeme, tak je někde kolem čtyř a půl
procenta, takže tím i vlastně ten trh říká, že neočekává, že by ty sazby rostly do nekonečna, že že za 5–10 let by měli být takhle
vysoko, jak jsou dnes.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ondřej Šuchman, manažer pro hypotéky z Komerční banky. Díky, že jste přišel.

Ondřej ŠUCHMAN, manažer pro hypotéky, Komerční banka 
Děkuji za pozvání.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
A to jakým způsobem se bude dál vyvíjet trh s nemovitostmi a jeho ceny přidal Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů. I vám
moc děkuji.

Tomáš KADEŘÁBEK, Asociace developerů 
Děkuji.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
No, a speciální vysílání Byznysu ČT24 končí. Nekončí ale vysílání zpravodajské Čtyřiadvacítky, tak se dívejte, hezký večer.
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Den po dni sledujeme, čemu a jak se věnují ruská média. Smyslem je přinést vhled do toho, na jaké informace narazí ruský
čtenář, když otevře domácí zdroje. Ukázku, jak pracuje ruská propaganda.

V tomto textu najdete: 
S datem 31. března: Ať nepřátelské země platí v rublech za všechno zboží, navrhuje šéf Státní dumy. – Najatého herce
Zelenského čeká na Západě neblahý osud.S datem 30. března: Všechny úkoly a cíle, kladené na vojsko, byly splněny. –
Prezident Jižní Osetie oznámil plán připojit se k Rusku.Čtvrtek 31. března večerRuský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek
podepsal dekret, podle kterého musí od pátku odběratelé z takzvaných „nikoliv přátelských zemí“ za ruský plyn platit v rublech. 
Tak zní agenda, které se během dne věnovala média doma i v zahraničí. A pochopitelně i v Rusku patří k těm nejčtenějším, jak
si ukážeme na webu deníku Parlamentskaja Gazeta. Listu, který vydává přímo Federální shromáždění Ruské federace, tedy
tamní dvoukomorový parlament. 
„Seznam států a území páchajících nepřátelské akce proti Rusku schválila vláda 7. března,“ připomíná list v článku s titulkem
Putin podepsal dekret o pravidlech obchodu s plynem s nepřátelskými zeměmi. „Patří sem Austrálie, Albánie, Andorra, Spojené
království (včetně ostrova Jersey a kontrolovaných zámořských území), všechny státy EU, Island, Kanada, Lichtenštejnsko,
Mikronésie, Monako, Nový Zéland, Norsko, Korejská republika, San Marino, Severní Makedonie, Singapur, USA, Tchaj-wan,
Ukrajina, Černá Hora, Švýcarsko a Japonsko.“ 
(Do závorky dodáváme, že Čína nebude ráda za uznání existence samostatného Tchaj-wanu, více zde.) 
A zatímco evropské země proti kroku Kremlu protestují, předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav
Volodin má za to, že by se v rublech mělo účtovat i za další zboží. 
„Bylo by správné tam, kde je to pro naši zemi výhodné, rozšířit seznam zboží vyváženého za rubly: hnojiva, obilí, ropu, uhlí,
kovy, dřevo a podobně,“ uvedl Volodin. 
„Rozhodnutí hlavy státu může v budoucnu zajistit Rusku pozici rovnocenného účastníka hospodářské výměny s ostatními
zeměmi. Zvláště pak, bude-li tato pozice podpořena logickým rozšířením. Neomezujte se na plyn, ale rozšiřte seznam zboží
vyváženého za rubly, jak navrhuje předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin,“ radí také Parlamentskaja Gazeta. 
Druhý text, na který se podíváme, je pozoruhodný rozhovor, jejž vedla zkušená novinářka PG Nikita Vjatchaninová se
senátorem Andrejem Klimovem. Klimov je místopředsedou výboru pro mezinárodní záležitosti Rady federace, horní komory
ruského parlamentu. V obsáhlém rozhovoru nastínil, jaká je budoucnost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. 
„Jedním ze scénářů, se kterým se na Západě netají, je evakuace Zelenského za účelem vytvoření jakési ‚exilové vlády‘ někde v
Londýně,“ tvrdí senátor. V Británii však podle něj Zelenského časem potká podobný osud jako někdejšího plukovníka GRU
Skripala. „Nebudu se divit, když Zelenského vezmou do Londýna, aby se ho později sami zbavili – a zbavili se ho nějakým
osudným způsobem.“ 
Na vysvětlenou: Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni v Salisbury v březnu 2018, oba útok
přežili. Později se ukázalo, že šlo o otravu paralytickou látkou Novičok. 
Ruská verze zní, že se Skripala pokusili zbavit sami Britové a Rusko z útoku jen falešně obvinili. Britské úřady oznámily, že za
útokem stojí dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Ti se pohybovali na místě činu;
později tvrdili, že zrovna v Salisbury byli na dovolené… Není bez zajímavosti, že stejní dva muži figurují také v případu výbuchu
muničního skladu ve Vrběticích v České republice z roku 2014. 
Zpátky k rozhovoru s Klimovem: „Existuje další scénář – Zelenskyj bude zatčen jako válečný zločinec. Tato varianta není
vyloučena a zdá se mi, že sám Zelenskyj dnes ze všeho nejvíc přemýšlí, jak z této situace vyváznout bez újmy. Jak například
zajistit, aby ho jeho vlastní stráže nezlikvidovaly.“ 
Klimov v rozhovoru odmítá nazývat Zelenského politikem. Je to podle něj jen herec najatý Západem, aby hrál roli prezidenta. 
„On byl svého času angažován jako herec pro roli ukrajinského prezidenta, což si předtím vyzkoušel hraním v seriálu za
americké peníze (seriál Sluha lidu, kde Zelenskyj ztvárnil roli prezidenta Ukrajiny, pozn. red.). Poté byl tento herec jednoduše
převeden do jiného ‚nastavení‘, díky čemuž hrál roli prezidenta Ukrajiny v reálném životě. Mimochodem, tímto způsobem se
všichni, kdo se Zelenským vedou rozhovory, proměnili v herce tohoto ‚kina‘. A to mluvíme nejen o těch, kteří hrají roli řady
ukrajinských ministrů, ale například i o americkém prezidentu Bidenovi, britském premiéru Johnsonovi a řadě dalších státníků.
Můj názor: Zelenskyj je hlavním aktérem tragédie ukrajinského lidu, která byla napsána na americkém ministerstvu zahraničí.“ 
Už stačí, že? 
Středa 30. března v nociRusko oznámilo snížení počtu svých vojáků v okolí Kyjeva a Černihivu a za svůj hlavní cíl nyní označilo
„osvobození“ Donbasu. 
Tak zní hlavní zpráva dne a i v médiích kontrolovaných Kremlem se změna strategie na bojišti objevuje mezi nejčtenějšími
články. Jako příklad poslouží otisk online deníku Lenta, který vydává Rambler Media Group, dceřiná společnost státem
vlastněné Sberbank. 
Jak lze aktuální vývoj číst, popisuje v tomto rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ohlášení omezení aktivit v okolí Kyjeva a Černihivu je přiznáním reality na místě – ruské
síly na kyjevské frontě nebyly schopny postupovat,“ říká například. 
A takhle si o tom čtou čtenáři v Rusku: „Ruské ministerstvo obrany poprvé odhalilo podrobnosti o první fázi speciální operace
na Ukrajině. Ruská armáda hodlala přimět nepřítele, aby soustředil své hlavní síly k udržení velkých měst, oznámil novinářům
oficiální zástupce ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov,“ píše Lenta.ru. 
„V první fázi speciální vojenské operace prováděné ruskými ozbrojenými silami na území Donbasu a Ukrajiny bylo naplánováno
přimět nepřítele, aby soustředil své síly, prostředky, zdroje a vojenskou techniku ??k udržení velkých měst v těchto oblastech
včetně Kyjeva,“ cituje deník Konašenka, který je mluvčím resortu. 
Operace podle něj probíhala tak dobře, že nebylo nutné útočit na velká města, čímž se zamezilo civilním obětem. Rusové nadto
udrželi ukrajinské bojovníky v šachu, a tak je Kyjev nemohl použít k odporu proti ruským silám na Donbasu. 
„Všechny úkoly a cíle, kladené na vojenské jednotky, byly splněny,“ dodává Lenta. 
Druhá zpráva, která stojí za pozornost, přišla ze separatistického regionu Jižní Osetie. Ta hodlá „v blízké budoucnosti
podniknout kroky k připojení k Rusku. Uvedl to prezident částečně uznané republiky Anatolij Bibilov, jehož výzva byla
zveřejněna v telegramovém kanálu strany Jednotné Rusko,“ píše Lenta. 
Informace je o to zajímavější, že právě tady – na území Gruzie – si Vladimir Putin poprvé vyzkoušel scénář, který teď zopakoval
na Ukrajině. Psal se rok 2008 a Rusko nejprve vyhlásilo podporu dvěma separatistickým republikám. Propaganda hovořila o
genocidě etnické menšiny. Následovala hromadná evakuace ohrožených obyvatel. A pak útok na suverénní stát, při kterém
Rusko od Gruzie odtrhlo dvě vzbouřená území – Jižní Osetii a Abcházii. (Detailněji v tomto rozboru.) 
Teď Jižní Osetie žádá o připojení k Rusku. „Věřím, že sjednocení s Ruskem je naším strategickým cílem. Je to naše cesta, po
které lid touží. Touto cestou se vydáme. V blízké budoucnosti podnikneme příslušné právní kroky,“ cituje Lenta Bibilova. 
Ten se dále domnívá, že Rusko a celý svět s ním zažívají zlom. „Ruský svět dnes hájí zájmy těch, kdo jsou mu oddáni, kdo jsou
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proti nacismu, respektují univerzální lidské hodnoty a základní práva a normy akceptované celým mezinárodním
společenstvím.“ 
Jen doufejme, že se Rusko nepustí do denacifikace Gruzie. 
Projekt: Co píší ruská médiaTento text si nedělá ambice být komplexním monitoringem ruských médií. Předkládáme výseč toho,
jak ruský aparát prostřednictvím agentur, novin či webů, jež ovládá, informuje veřejnost o válce na Ukrajině, kterou Kreml
rozpoutal. 
Přiložené otisky deníků, webů či agentur jsou vždy opatřeny pouze strojovým překladem, který není zcela přesný. 
Výběr médií je čistě nahodilý. 
Válka, která začala 24. února, je i válkou informační. Mnohdy je situace špatně čitelná, zprávy, které přicházejí z Kyjeva, jsou
zcela odlišné od těch, které hlásí Moskva. A ruské vidění konfliktu je na míle daleko tomu, jak situaci „čte“ Západ. Takže proto
tento pohled vznikl. Abyte měli představu, jaký je ruský pohled. 

Uprchlíci? Bude potřeba výdrž. Historik Frankl nejen o paralelách z minula URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Veronika Tardonová, Téma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 15:42 ,
Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 ,
Návštěvy za měsíc: 82 400 000
Válka na Ukrajině vyvolala i v Česku obrovskou vlnu solidarity. Ještě donedávna byl však postoj k uprchlíkům, třeba těm, kteří
utíkají před válkou v Sýrii, odmítavý. Historik Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR hledá historické
paralely a vysvětluje souvislosti.

Krize na Ukrajině vyvolala u Čechů obrovskou vlnu solidarity. Má něco podobného v historii českých zemí obdobu?

Ano, i když asi ne v tak velkém rozsahu, jaký můžeme dnes očekávat, což nám dává příležitost přemýšlet o tom, jak se solidarita
k uprchlíkům konstruuje. Aktuální skupina bude pravděpodobně jednou ze tří největších, co jsme u nás zažili, a můžeme ji
porovnávat s uprchlíky z doby první světové války a pak s tou skupinou, jež přišla po Mnichovské dohodě v roce 1938. V obou
případech se jednalo o statisíce lidí. Ani jedna z těchto skupin však nevyvolávala tak velké počáteční nadšení a pro obě bylo
typické třídění podle etnicity, což možná v náznacích vidíme i dnes. K Ukrajincům chováme sympatie, protože je považujeme za
blízké etnicky, jazykově, kulturně a možná i osudem a více se s nimi ztotožňujeme i díky naší vlastní historii. Myslím, že elity,
které jsou vnímané jako společenská autorita, mají velký vliv na rámování společenské debaty a na to, že uprchlíci jsou v
některých situacích vnímáni jako ohrožení národa.

Myslíte tím okupaci Československa nacistickým Německem, nebo vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968?

Obojí. Naše historická zkušenost s okupací v roce 1968 nebo srovnání s Mnichovskou dohodou, která se v kontextu současné
krize objevuje nejčastěji, je zde zjevná. A tím nemám na mysli podobnost ve smyslu appeasementu (politika založená na
ústupcích agresorům; ve 30. letech mnozí politici věřili, že uspokojením požadavků nacistického Německa odvrátí válku, pozn.
red.), ale spíš zneužití menšiny na území menšího souseda.

Abychom tedy pomáhali uprchlíkům, musíme se s nimi nějak identifikovat?

Ano, a nyní máme šanci zamyslet se nad tím, jak se tahle identifikace vytváří. Jasně se ukazuje, že uprchlíkům nenabízíme
pomoc jen proto, že ji potřebují nebo že jsou pronásledovaní, ale že nás s nimi spojuje pocit sounáležitosti a sympatie.

Mgr. Michal Frankl, Ph.D.Vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  UK , kde později získal doktorát z moderních dějin.
Vede prestižní grantový projekt Evropské výzkumné rady o dějinách uprchlíků ve středovýchodní Evropě 20. století.

Stal se prvním českým badatelem s humanitněvědním zaměřením, kterému Evropská rada tuto prestižní podporu udělila.

Už v 90. letech jsme čelili velkému přívalu uprchlíků, tehdy v souvislosti s válkou v Jugoslávii. Jak vypadala porevoluční
migrační politika?

V 90. letech k nám mířily početné skupiny uprchlíků z různých částí bývalého Sovětského svazu, později se k nim přidali lidé
prchající před válkou v Jugoslávii. Československo krátce po listopadu 1989 přistoupilo k Ženevské konvenci z roku 1951,
hned poté následoval zákon o uprchlících a vybudoval se azylový systém podle západního vzoru. Do té doby tady žádné
formální právo na azyl neexistovalo. Azyl byl vnímaný jako skutečné i symbolické znovuotevření se Západu, kdy poskytnutí
pomoci lidem, kteří utíkají, patří k demokracii. Tohle však samozřejmě mnohem lépe funguje, pokud jsou prchající lidé vnímaní
jako političtí uprchlíci a když k nám přicházejí z míst, s nimiž se nějakým způsobem identifikujeme, což postsovětský prostor byl.
Jugoslávie byla Čechoslovákům díky četným kulturním stykům a dovoleným velmi dobře známá, a to přispělo k tomu, že vše
probíhalo bez nějakých větších konfliktů, jež byly spíše lokálního charakteru. Žádná kampaň proti uprchlíkům se rozhodně
nevedla.

Takže se lidé nerozlišovali podle národnosti?

Azylové řízení není nikdy zcela neutrální a vůči některým skupinám byl stát otevřenější, vůči jiným už méně, například vůči
Čečencům. Nicméně z perspektivy minulých let azylový systém sice nedokonale, ale přece jen fungoval. V té době také vznikla

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 323 / 328

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/michal-frankl-valka-historie-uprchlici-krize-migrace.A220316_160713_xman-rozhovory_wes
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fmichal-frankl-valka-historie-uprchlici-krize-migrace.A220316_160713_xman-rozhovory_wes
http://www.newtonmedia.eu/


velká podpora ze strany neziskovek a humanitárních organizací, a to jak těch místních, tak mezinárodních. Neziskovky sice
obvykle stát kritizují, avšak zároveň mu pomáhají zajistit, co sám nestíhá nebo neumí. To vidíme i dnes, kdy ovšem stát a velice
silný neziskový prostor mluví podobným jazykem.

Jak dlouho podpora Jugoslávců fungovala?

Jejich pobyt byl vnímaný jako dočasný a pro část lidí skutečně byl. Řada z nich byla s pomocí českého státu repatriována zpět
do své vlasti. Část lidí ale u nás pochopitelně zůstala.

Na přechod Vyšné Nemecké dorazilo nad ránem několik set Volyňských Čechů. Evakuační konvoj organizovalo MZV, MVČR,
autobusy (asi 6) zajišťoval Středočeský kraj. Na ukrajinsko-slovenskou hranici je přivezly autobusy z UA, objeli jich několik.
Původně měli překračovat v Čopu, ale nakonec ve Vyšnem. Ze Žitomiru vyjeli brzy ráno (3.3.). Míří do center v šesti městech
ČR. Jde o druhý konvoj, první sestával z jednoho autobusu. Je možné, že další budou následovat. (4. března 2022)

V té době přišlo do Česka přes tisíc kosovských muslimů, s nimiž tehdy Češi neměli problémy. V roce 2015 při syrském
konfliktu se však právě muslimové stali nepřítelem číslo jedna a byli ve velkém odmítáni. Čím to je?

V té době nebyla islamofobie tématem a islám nevypadal jako důležité téma. Mohl být vnímán jako romantický, ale ne
nebezpečný. Devadesátá léta byla navíc dobou trochu naivního multikulturalismu a výrazného zdůrazňovaní soužití Čechů,
Němců a Židů, do čehož myslím zapadá i neproblematické vnímání islámu. Na druhou stranu v prostoru bývalé habsburské
monarchie, která vedla dlouhé války s Osmanskou říší, bylo možné navazovat na historickou zkušenost, podle níž je islám cizím
fenoménem. Po 11. září a v kontextu obav z terorismu bylo možné tyto představy znovuoživit. V 90. letech se to ale příliš nedělo
a náboženství muslimských uprchlíků z Bosny a Hercegoviny nebylo velkým tématem.

A proč se to tak silně rozeznělo v roce 2015?

Myslím, že to nevypovídá ani tak o jiných, jako spíš o nás samotných. O tom, jakou máme představu o národu, který je etnicky
český, československý nebo slovanský, což se k nám v posledních letech vrací. Svou roli jistě sehrál také rozpad politického
názoru 90. let. Ten byl naivní a není potřeba jej idealizovat, ale zároveň se hledaly alternativy k nacionalismu a zdůrazňovala
se občanská společnost. Události 11. září a války proti terorismu posílily nejistotu politického štěpení v západních
společnostech. K tomu všemu na vlivu získaly konspirační teorie o velké a plánované výměně obyvatelstva. V tu chvíli se nám z
diskuse vytrácí jednotlivec, který utíká před válkou nebo chce jít za lepší životem. Utíkajícím lidem jsme přestali naslouchat,
protože jejich individuální příběhy byly převálcovány konspiračními teoriemi, nacionalismem, a někdy až otevřeným rasismem.

Situace na slovensko-ukrajinské hranici. Stovky až tisíce lidí každý den dorazí na přechod přes hranice. Slovenská obec Vyšné
Nemecké. (3. března 2022)

Rozlišuje se dnes často mezi politickým uprchlíkem, jenž obvykle zachraňuje holý život, a mezi ekonomickým uprchlíkem, který
„jen“ jde za lepším živobytím?

Tohle třídění rozhodně není nové, o čemž ostatně svědčí i postoje vůči židovským uprchlíkům ve 30. letech. Můj kolega
Maximilian Graf ukazuje, jak bylo Rakousko v roce 1956 pyšné na to, že přijímá uprchlíky z Maďarska a v roce 1968 z
Československa. Když ale v 80. letech utíkali před pronásledováním Poláci, byli najednou vnímaní jako ekonomičtí uprchlíci a
politika státu se vůči nim výrazně zpřísnila. Takových případů bychom však našli celou řadu. Přechod mezi jazyky určujícími,
kdo je vnímaný jako politický uprchlík a kdo jako ekonomický, je velice snadný. Zjednodušeně můžeme říct, že političtí uprchlíci
mohou přijít z větší dálky, a příliš nám nezáleží na tom, jakou mají barvu pleti. Pokud ale dojde k masovým přesunům, máme
větší tendenci je etnicky třídit a spíše přijímáme ty, kteří jsou nám údajně bližší.

Což už bohužel vidíme i u současné války na Ukrajině.

Ano, a vnímám jako varování, když se již na hranicích s Ukrajinou objevují případy třídění lidí podle barvy pleti. Ať už to jsou
Romové, nebo asijští či afričtí studenti, kteří se jen snaží ze sousedních států odletět domů. Zatím se jedná spíše o izolované
případy, ovšem vidíme, že se odmítání z předchozích let trochu vrací. Zajímavé je, že teď přes polskou hranici přichází přes sto
tisíc uprchlíků denně jen nedaleko od míst, kde byla ještě donedávna země nikoho pro lidi utíkající na Západ přes Bělorusko.

Aktuální číslo

Objednat do schránky

Můžeme už dnes přemýšlet nad tím, jak se bude současná situace vyvíjet?

Myslím, že si budeme muset trochu počkat, abychom viděli, co a jak dlouho z aktuální obrovské podpory, solidarity a souznění
zůstane. Pokud bychom se drželi historických paralel, které však nemusejí platit přesně, dá se předpokládat, že bude solidarita
ochabovat a začne se vracet dřívější politické štěpení. Rakouský historik Philipp Ther ve své nedávné knize rozdělil pomoc
uprchlíkům na tu vedenou náboženskými, politickými a národními motivy. Toto zjednodušení mu kromě jiného slouží k tomu,
aby nepřímo ukázal, že solidarita je podložena pocitem sounáležitosti podle jedné z těchto linií. 

Příchod ukrajinských uprchlíků, kteří si zaslouží všechnu naši podporu, vnímám také jako příležitost, abychom po letech
odmítání promysleli, proč je pro nás pomoc jiným důležitá. Definice uprchlíka jako člověka, který má zvláštní status, výjimku,
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bude vždy předmětem sporů, nicméně jako optimista doufám, že místo odmítání a nevraživosti budeme schopni mluvit o
hodnotách, jež pro nás jsou důležité. Rozhovor o uprchlících je vždy také o nás samotných a o našem vztahu ke světu, a to jak
k tomu blízkému, tak i tomu vzdálenějšímu.

České země zažily v moderních dějinách velkou migrační vlnu už s první světovou válkou. Jak se uprchlíci vnímali tehdy?

Uprchlíci, kteří přicházeli za první světové války, byli občané habsburské monarchie, stejně jako obyvatelé českých zemí. Stát
je sice podporoval, ale zároveň omezoval jejich mobilitu. Aby jich nebylo tolik ve velkých městech, rozděloval je do tzv.
uprchlických obcí a velkých uprchlických táborů. Zároveň byli rozděleni podle národnosti. Vnímání jejich odlišné loajality vůči
státu, vzájemných rozporů či potřeb (například ortodoxní Židé potřebovali košer stravu) vedlo k tomu, že se v člověku, který u
nás hledal pomoc, neviděl v první řadě uprchlík, ale například Ukrajinec, Polák nebo Žid. Uprchlíci byli vnímaní jako
reprezentanti své skupiny a jejich individuální historie a potřeby byly přehlíženy.

Jak tuhle uprchlickou krizi vnímali běžní občané?

Vztah k nim se zcela určitě měnil spolu s postojem k válce, během níž se zhoršovala ekonomická situace a lidé čím dál tím
obtížněji naplňovali své životní potřeby. Přispívaly k tomu také zprávy z fronty o zvyšujících se počtech obětí a raněných.
Loajalita vůči monarchii se začala drolit, což se odrazilo i na vztahu k uprchlíkům, kteří se stali symbolem státu, a začala se
množit obvinění, že jsou zásobováni na úkor ostatních a vyhýbají se vojenské službě. Tato obvinění nejsilněji zaznívala proti
židovským uprchlíkům, z nichž se část lišila oděvem a řečí, protože mluvili jidiš.

Takže se dezinformace a fake news, jichž je dnes internet plný, objevovaly už tenkrát, i když v jiné podobě?

V podstatě ano. Vzestup moderního antisemitismu určitě souvisí s moderními médii, což byly v případě 19. století tištěné
noviny. Myslím, že by bylo velice zajímavé udělat analýzu novin z konce 19. století a podívat se na to, jak se z jedněch novin do
druhých šíří neověřené pověsti týkající se Hilsnerovy aféry, a porovnat to s tím, jak se podobným mechanismem, i když
mnohem rychleji, šíří totéž po sociálních sítích dnes (Hilsnerova aféra je označení pro proces s Židem Leopoldem Hilsnerem,
křivě obviněným a odsouzeným za údajnou rituální vraždu devatenáctileté křesťanky Anežky Hrůzové, pozn. red.). Již na konci
19. století zaznívá panika z příchodu „východních“ Židů, údajně kulturně a rasově odlišných, neasimilovatelných (neschopných
přizpůsobit se, pozn.red.) a kriminálních. Po první světové válce jsou právě židovští uprchlíci i v novém československém státě
cílem nenávistné propagandy.

Nucení migranti čekající na autobusy v Užhorodu na Ukrajině. (9. března 2022)

Další vlna uprchlíků nás zasáhla za první republiky. Kdo k nám v té době mířil?

Ve 20. letech to byly nejprve poměrně rozsáhlé skupiny uprchlíků z Ruska a Ukrajiny, kteří utíkali kvůli občanské válce a před
komunistickým režimem. Od roku 1933 se k nim přidali lidé prchající před nacismem z Německa, případně Rakouska.

Zacházelo se s oběma skupinami stejně?

Na začátku 20. let se v Československu rozjela oficiální Ruská pomocná akce, což byl poměrně velkorysý program, v jehož
rámci podle údajů přišlo asi 28 tisíc uprchlíků ze Sovětského svazu. Podpora státu byla zejména na začátku poměrně výrazná.
Tito lidé dostávali finanční příspěvky, podporovalo se jejich vzdělávání, včetně vysokoškolského, kulturní život i ekonomická
integrace, což se začalo proměňovat s ekonomickou krizí v roce 1929, kdy se finanční podpora začala zmenšovat. 

Naopak pro uprchlíky z Německa žádná systematická podpora, kromě nějakých nárazových příspěvků od prezidenta Masaryka
nebo Beneše, nebyla a pomoc ležela na bedrech humanitárních organizací, tzv. pomocných uprchlických výborů. V roce 1933
neměly výbory problém sehnat dostatek peněz nebo prostory, brzy však nadšení vyprchalo a za rok za dva byla jejich situace
mizerná, a to i přesto, že jich zde nebylo více než dva tisíce, což je počet, jaký se dnes v Praze registruje za den.

Takže je možné, že i nás tohle prvotní nadšení opustí?

Já jsem historik a nechci věštit z křišťálové koule, ale historie nám jasně ukazuje, že je potřeba mít výdrž, protože uprchlíci
potřebují pomoc dlouhodobě.

Jak se postoj k německým uprchlíkům měnil těsně před druhou světovou válkou?

Zhoršující se situace a klima uvnitř republiky vedly k tomu, že mnozí uprchlíci, zejména ti politicky organizovaní, začali odcházet
a židovští uprchlíci začali vnímat, že jsou nechtění. V roce 1938, a to především po březnovém anšlusu Rakouska, kde nacisté
otevřeně ponižovali Židy na ulici, zabavovali jejich majetek, vyhazovali je ze zaměstnání a zavírali do koncentračních táborů,
uzavřelo Česko-slovensko své hranice, na něž přicházely tisíce zoufalých uprchlíků. Myslím, že je to příklad toho, že jsou v
české historické zkušenosti zakódovány jak liberálnější okamžiky a schopnost pomáhat, tak i okamžiky zavřených hranic, jaké
jsme viděli i poměrně nedávno.

Čím se tenkrát tohle odmítání odůvodňovalo?

To je zajímavé! V roce 1938 se to již většinou bralo jako samozřejmost. Pokud by se to však mělo odůvodňovat, nebyli by tito
lidé popisováni jako uprchlíci, nýbrž jako nechtění „východní“ Židé, s čímž byla spojena řada stereotypů nebo údajná
protinárodní aktivita. Všechny tyto předsudky byly starší a stačilo je pouze reaktivovat. Zároveň zavření hranic napomáhala
představa masové, dnešními slovy nekontrolované migrace lidí, kteří byli vnímáni jako odlišní. Přesně to se dělo židovským
uprchlíkům ve 30. letech. Najednou nebyli vnímáni jako pronásledovaní jednotlivci, ale jako nechtěná masa lidí.

Zoufalství, strach a panika. Přeplněné nádraží v západoukrajinském Lvově, odkud se
statisíce uprchlíků snaží utéci před agresí nevypočitatelného válečného štváče Vladimira
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Putina.

Na tom jde vidět, jak byl názor obyvatelstva a státního aparátu totožný. Když v roce 1991 propukla válka v Jugoslávii, Češi
přijímali uprchlíky s otevřenou náručí. V roce 2015 už ale uprchlíkům otevřeni nebyli. Obě nálady přitom víceméně odrážely
také postoj státu v dané době. 

Myslím, že elity, které jsou vnímané jako společenská autorita, mají velký vliv na rámování společenské debaty a na pojmy,
jimiž třídíme lidi, kteří k nám přicházejí. Pokud je jimi něco legitimizováno, mnohem víc se to šíří také veřejným prostorem, ať už
se jedná o noviny, nebo hospodské povídání. Mají velký vliv na to, že uprchlíci jsou v některých situacích vnímáni jako
ohrožení národa. Vliv elit ovšem není jednostranný. Navazují na rozšířené představy o jiných nebo o nás samotných, čímž
reaktivují předsudky.

Druhá světová válka pro naši zemi znamenala spíše odsun obyvatelstva. Přijímali jsme nějaké uprchlíky na jejím konci?

Za druhé světové války se pochopitelně hlavně utíkalo před nacistickou okupací. Když však na konci druhé světové války Rudá
armáda osvobozovala západ Sovětského svazu, zhruba milion lidí, kteří se jí báli, a to včetně Ukrajinců, utekl spolu s
ustupujícími německými jednotkami. Důvody byly různé. Někteří nechtěli žít v Sovětském svazu, jiní bojovali na straně nacistů a
báli se odplaty. Řada z nich skončila na Slovensku, ale malá část prošla také českými zeměmi. Po válce pak bylo typické
osidlování Sudet, kam se stěhovali také lidé z Podkarpatské Rusi.

Výrazná poválečná migrační vlna nastala po skončení občanské války v Řecku v roce 1949, kdy už u nás byli u moci
komunisté. Jak byla nastavena tehdejší migrační politika?

Po roce 1948 k nám také přicházeli uprchlíci, o nichž se příliš nemluví, protože jsou často vnímaní jen jako jakási odbočka.
Útěk do socialistických zemí neodpovídá ustáleným představám o hledání svobody na Západě. Jednalo se o lidi, kteří do
Československa a jiných socialistických zemí utíkali a byli vnímáni jako bojovníci za socialismus. Socialistická ústava z roku
1960 po vzoru Sovětského svazu zahrnovala kratičkou klauzuli o právu azylu pro ty, kdo se podílejí na národně
osvobozeneckém boji a bojují za mír. Největší část, kdy k nám přišlo zhruba 12 tisíc lidí, přišla z Řecka. Jednalo se o členy
komunistického odboje a jejich rodiny. Nejprve přijely samotné děti, později se k nim připojili jejich rodiče.

Uprchlíci z Ukrajiny na hraničním přechodu v polské Medyce. (7. března 2022)

Vraceli se později domů, nebo v Československu zůstali? 

Řada z nich se vrátila, ale mnoho jich zůstalo, protože už tady měli děti, žili ve smíšených manželstvích a do Řecka nadále
jezdili pouze za rodinou na dovolenou. Tito uprchlíci ale nebyli jediní, kdo k nám za socialismu přišel. V roce 1953 sem byly
před válkou evakuovány korejské děti, přicházela celá řada jednotlivců levicového přesvědčení ze Západu, protititovští
uprchlíci z Jugoslávie nebo třeba italští komunisté. Nebyly to však žádné výrazné počty. Řádově šlo o stovky až tisíce lidí.

Takže víc lidí z Československa uteklo.

To ano. Nicméně ani komunistické Československo nebylo od imigrace úplně odtrženo. Velmi zajímavou historií jsou také
zahraniční studenti a je dobré zmínit rovněž východní Němce, kteří na podzim roku 1989 přes Československo a Maďarsko
utíkali do Rakouska, odkud pak mohli pokračovat do západního Německa. Tato skupina lidí pro nás má spíše symbolický
význam, protože je znakem brzkého pádu železné opony, a to v době, kdy Husákův režim ještě stále funguje. Z tohoto období
existují známé fotografie, kdy lidé přelézají zeď německého velvyslanectví v Praze. Potvrzují naši představu ideálního uprchlíka
jako někoho, kdo utíká za svobodou, z Východu na Západ, a my se moc nemusíme zabývat tím, že by u nás chtěl zůstat.

Foto:
Michal Frankl
Tomáš Krist, MAFRA

FotoGallery:
Nucení migranti čekající na autobusy v Užhorodu na Ukrajině. (9. března 2022)
Nemesh Yanosh / UNIAN

Uprchlíci na košickém vlakovém nádraží (8. března 2022)
Profimedia.cz

Ukrajinští uprchlíci na rumunském přechodu Orlivka-Isaccea (6. března 2022)
Reuters

Vlak s uprchlíky z Ukrajiny dorazil na hlavní nádraží v Praze. (6. března 2022)
Petr Topič, MAFRA

Rodina, jíž pomáhá
ukrajinský voják dostat
se na polském přechodu
Medyka přes hranici do
bezpečí.
AP

Zoufalství, strach a panika. Přeplněné nádraží v západoukrajinském Lvově, odkud se
statisíce uprchlíků snaží utéci před agresí nevypočitatelného válečného štváče Vladimira
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Putina.
AP

Rozbití Československa mnichovským diktátem v září 1938 připravilo desetitisíce
českých obyvatel pohraničních oblastí o domov. Jen do konce října 1938 muselo odejít do
vnitrozemí 92 000 lidí. Na snímku obyvatelé Mostu prchající do vnitrozemí.
ČTK

Srbka, která musela opustit svůj chorvatský domov, spí pod deštníkem
v bosenskosrbských kasárnách v Banja Luce severozápadně od Sarajeva. V souvislosti
s válkou v Jugoslávii musely své domovy v letech 1991–2001 opustit tři až čtyři miliony
lidí. Jednalo se tak o největší uprchlickou krizi v Evropě od konce 2. světové války.
MAFRA

Srbka, která musela opustit svůj chorvatský domov, spí pod deštníkem
v bosenskosrbských kasárnách v Banja Luce severozápadně od Sarajeva. V souvislosti
s válkou v Jugoslávii musely své domovy v letech 1991–2001 opustit tři až čtyři miliony
lidí. Jednalo se tak o největší uprchlickou krizi v Evropě od konce 2. světové války.
MAFRA

Smutný obrázek z předměstí Kyjeva, kde Putinova armáda bombarduje civilní cíle
a ukrajinští vojáci musejí zachraňovat nejen své kolegy, ale i seniory, ženy a malé děti.
Vyšetřovatelé Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu už začali sbírat důkazy o ruských
válečných zločinech páchaných na Ukrajině.
MAFRA

Michal Frankl
Tomáš Krist, MAFRA

Uprchlíci z Ukrajiny na hraničním přechodu v polské Medyce (7. března 2022)
AP

Situace na slovensko-ukrajinské hranici. Stovky až tisíce lidí každý den dorazí na přechod přes hranice. Slovenská obec Vyšné
Nemecké. (3. března 2022)
Petr Topič, MAFRA

Na přechod Vyšné Nemecké dorazilo nad ránem několik set Volyňských Čechů. Evakuační konvoj organizovalo MZV, MVČR,
autobusy (asi 6) zajišťoval Středočeský kraj. Na ukrajinsko-slovenskou hranici je přivezly autobusy z UA, objeli jich několik.
Původně měli překračovat v Čopu, ale nakonec ve Vyšnem. Ze Žitomiru vyjeli brzy ráno (3.3.). Míří do center v šesti městech
ČR. Jde o druhý konvoj, první sestával z jednoho autobusu. Je možné, že další budou následovat. (4. března 2022)
Petr Topič, MAFRA

Situace na slovensko-ukrajinské hranici. Stovky až tisíce lidí každý den dorazí na přechod přes hranice. Slovenská obec Vyšné
Nemecké. (3. března 2022)
Petr Topič, MAFRA
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Vysoká komisařka OSN vyzvala Rusko k okamžitému stažení vojsk z Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.03.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 00:05 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , AVE: 8 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová dnes vyzvala Rusko, aby okamžitě stáhlo vojska z Ukrajiny. Při
rozpravě Rady OSN pro lidská práva v Ženevě také Rusko varovala, že útoky, které nerozlišují cíle, mohou být válečnými
zločiny. Uvedla to agentura Reuters.

Ruské útoky podle Bacheletové způsobují obrovské škody na civilní infrastruktuře na Ukrajině. Její úřad mimo jiné prověřil 77
případů poškození zdravotnických zařízení, včetně 50 nemocnic. Vysoká komisařka připomněla, že útoky nerozlišující cíle jsou
zakázané mezinárodním právem. 
Bacheletová dále informovala o nejméně 24 případech, v nichž existují věrohodná tvrzení o tom, že Rusko na Ukrajině použilo
kazetovou munici, kterou řada zemí zakazuje. Její úřad prověřuje i možné použití této munice z ukrajinské strany. 
Vysoká komisařka OSN pro lidská práva také poznamenala, že její úřad v některých zemích monitoruje "vzestup rusofobie". 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko po úterním jednání s Ukrajinou
oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Agentura UNIAN ale uvedla, že k hromadnému
stahování ruských jednotek z těchto oblastí nedochází. 
Ruské ministerstvo obrany v posledních dnech tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě
Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má
vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Není ani zřejmé, na kolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 
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Markéta Fialová: Občas musíme vést slušné řeči s neslušnými lidmi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ona.iDNES.cz , Autor: Jan Korbel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 00:47 , Celková
návštěvnost: 165 870 , RU / měsíc: 1 892 694 , RU / den: 193 522 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Vztahy , AVE: 79 000,00 Kč , GRP:
2,15 , Návštěvy za měsíc: 74 100 000
...Prima News patří k nejsledovanějším a směle konkurujeme obdobným formátům i na jiných kanálech. Markéta Fialová
Narodila se 5. února 1971 v Praze .Je absolventkou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v oboru masová
komunikace.Žurnalistickou dráhu začala coby redakční elévka v oddělení vědy...

Zvyšování úroků už nemá smysl. ČNB musí víc posílit korunu
TISK , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 14 , Autor: Tomáš Havránek , Vytištěno: 13 500 , Prodáno: 3 430 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 11.03.2022 01:31 , Čtenost: 69 370 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 76 265,01 Kč , GRP: 0,77
Zásah České národní banky na podporu koruny, který minulý týden ohlásila, byl nevyhnutelný. Jediný způsob, jak může ČNB
letošní inflaci snížit, je nechat výrazně posílit měnu. Tím rychle zlevní energie a další dovážené zboží. Naopak další zvyšování
sazeb nemá valný smysl, a to ze dvou důvodů. Zapr...

MPO zve na seminář k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: roznov.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 09:43 , RU / den: 3 500 , Vydavatel: roznov.cz ,
Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,04
...fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. Vystupující: Vilém Semerák,
vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI Jan Procházka, generální ředitel, EGAP Karel Bureš, partner, CORPIN Josef
Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) Záznam z...

Český pavilon na EXPO v Dubaji je pro chytré lidi, vsadil na technologie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: bydleni.idnes.cz , Autor: Eva Vacková pro iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 09:43 ,
RU / měsíc: 520 716 , RU / den: 46 514 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Architektura , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,52
...v Praze. Vystudoval Střední zdravotnickou školu, kterou ukončil maturitou v oboru zubní laborant. Až po roce 1989
vystudoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univezity Karlovy v Praze  a současně začal pracovat jako redaktor, editor,
moderátor a dramaturg v zahraniční redakci České televize,...

Nevěřme, že se Putin zbláznil, říká bezpečnostní analytik Michal Smetana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: novinychrudim.cz , Autor: Roman Zahrádka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 10:09 , RU / den:
10 000 , Vydavatel: novinychrudim.cz , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,11
...strany, mohou vést u západní veřejnosti k nerealistickým očekáváním,“ upozorňuje v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou
Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  UK , který se zabývá mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní, ale
také politickou psychologií. Právě na ni jsme se zaměřili. ...

Může Čína působit jako prostředník mezi Ruskem a Ukrajinou? ‚Chce se předvést jako důvěryhodný lídr‘ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Anna Urbanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 11:16 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...protože se v tom angažují státy, které on považuje za sobě rovné nebo aspoň je ochoten se s nimi bavit,“ popsal pro
iROZHLAS.cz odborník z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Také z pohledu výzkumného pracovníka Ústavu
mezinárodních vztahů má Čína předpoklady pro to, aby zprostředkovala...

Západ neví, čeho chce pomocí Ukrajině docílit, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Eduard Klíma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 11:45 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...že vybíraní daní není aktuálně možné, jsou půjčky. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.Jan Ludvík je odborným asistentem na Katedře
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  a členem univerzitního centra excelence s názvem Pražské centrum pro výzkum míru /
Peace Research Center Prague. Odborně se zaměřuje na vztah...

Interview Plus: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV UK
RÁDIO , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 13:36 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 4 960 000,00 Kč , GRP: 0,36
...mírová jednání mezi Kyjevem a Moskvou. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Hostem Interview je dnes ředitelka Herzlova centra
izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Irena Kalhousová. Dobrý den. Irena KALHOUSOVÁ,
ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK ...

Rozhovor s Michaelem Romancovem
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Rozhovor s Michaelem Romancovem
RÁDIO , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 14:54 , Poslechovost pořadu:
151 305 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:30 Jak to vidí , AVE: 0,00 Kč , GRP: 1,68
...politický geograf, který působí na Univerzitě Karlově a také na Metropolitní univerzitě Praha, vítejte. Michael ROMANCOV,
politický geograf, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Jan BURDA, moderátor -------------------- K poslechu zve také Jan
Burda. Čtvrteční jednání ministrů zahraničí...

Vysíláme: Expertka o Putinově „denacifikaci“ Ukrajiny i tajemném setkání izraelského premiéra URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 15:31 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...s komunitami ruských i ukrajinských židů. Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru s ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií na FSV  Univerzity  Karlovy  Irenou Kalhousovou. Sledujte od 15:00. . FOTO: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL
KOPAC Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě...

Naše společnost ztratila představu o tom, co znamená jaderná válka, říká analytik Ludvík URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jan Bělíček, Pavel Šplíchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 16:23 ,
Celková návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , Vydavatel: A2 o.s. , Země: Česko , AVE: 5 200,00 Kč , GRP: 0,09
...vývoje se teď nabízejí a jestli se rýsuje nějaký způsob, jak tento konflikt vůbec ukončit. Jan Ludvík působí na Katedře
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a aktuální situaci pozorně sleduje. V dnešním díle
podcastu Kolaps jsme využili také toho, že v roce 2016 vydal...

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 19:24 , Sledovanost pořadu: 115 902 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Živé vysílání , AVE: 21 688 425,00 Kč , GRP: 1,29
...Situaci na Ukrajině teď probereme s Emilem Aslanem politologem z katedry bezpečnostních studií institutu politologických
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji vám hezký den. mluvčí 8, -------------------- Dobrý večer. mluvčí 1, ------
-------------- Co teď čekat od ruské...

Expertka o Putinově „denacifikaci“ Ukrajiny i tajemném setkání izraelského premiéra URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 19:24 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...situace s komunitami ruských i ukrajinských židů. Nejen o tom jsme hovořili v dnešním Epicentru s ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií na FSV  Univerzity  Karlovy  Irenou Kalhousovou. Politická analytička vysvětlila divákům, co stojí za opatrným
přístupem Izraele k ruské invazi na Ukrajinu....

O pivu ať se lidé klidně hádají
TISK , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: Magazín Práva , Strana: 12 , Autor: Jiří Sotona , Vytištěno: 184 599 , Prodáno: 125 806 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 12.03.2022 00:18 , Čtenost: 316 596 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , AVE: 1 048 975,96 Kč , GRP: 3,52
...mělo koukat do budoucna, být živá kategorie, ne se pouze ohlížet, jak to bylo tenkrát,“ říká šestačtyřicetiletý rodák z Liberce,
jenž vystudoval Fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově  v Praze . Přestože přímo pivovarnictví nestudoval, v jeho
marketingu se pohybuje s výjimkou krátkého odbočení...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 01:55 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 39 893 040,00 Kč , GRP: 9,95
...kolonu vozidel na silnici. Teď se na mnoha místech vojenská technika odsunula. Jan KOFROŇ, zbrojní analytik, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- To rozptýlení dává smysl s ohledem na to, že jinak by se
ten konvoj mohl stát třeba cílem dělostřelectva,...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 02:33 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 7 101 108,00 Kč , GRP: 0,75
...ukazuje přesnější odhad území, které je skutečně pod jasnou kontrolu ruských sil. Téma pro naše hosty. Jan Kofroň z
Institutu politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, díky, že jste dorazil Jan KOFROŇ, Institut
politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK ...

Izrael je malý stát a musí hledět na vlastní zájmy, míní expertka o postoji Izraele k Rusku a Putinovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 05:32 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...na ruskou invazi na Ukrajinu pro západního pozorovatele „vlažná“. V Epicentru Blesku to uvedla ředitelka Herzlova centra
izraelských studií na FSV  Univerzity  Karlovy  Irena Kalhousová. Situace na Blízkém východě nedává židovskému státu příliš
velký prostor k manévrování, z čehož vyplývá i omezená...

Expert: Aktivace jaderných zbraní je součást strategie. Putin nečekal takový odpor Západu URL
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https://www.blesk.cz/clanek/706513/vysilame-expertka-o-putinove-denacifikaci-ukrajiny-i-tajemnem-setkani-izraelskeho-premiera
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Expert: Aktivace jaderných zbraní je součást strategie. Putin nečekal takový odpor Západu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Čestmír Strakatý - Reflex.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 06:31 , Celková
návštěvnost: 2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na
Ukrajině , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,31
...proto, aby odstrašil případného protivníka,“ vysvětluje Vlastislav Bříza mladší, expert na jaderné zbraně z Katedry
mezinárodních vztahů FSV  UK  pro Prostor X. Že by hrozilo reálné nebezpečí jaderné apokalypsy, odmítá. Nečekaná akce
vzbudila i nečekanou reakci. Prezident Putin totiž nepočítal s...

Významné výročí narození architekta Pavla Janáka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: stavebnictvi3000.cz , Autor: Jiří Vančura, Sntl Nakladatelství , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022
10:02 , Celková návštěvnost: 59 770 , RU / den: 2 000 , Vydavatel: stavebnictvi3000.cz , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,02
Dneškem uplynulo 140 let od narození významného českého architekta, urbanisty, teoretika a historika architektury, návrháře
nábytku i bytových doplňků a v neposlední řadě učitele další generace našich architektů [1]. O jeho soukromém životě se
dostupné prameny mnoho nezmiňují, uvádí se pouze, že se...

Dobrovolníci a žoldnéři
TV , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 20:45 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 1 070 784,00 Kč , GRP: 5,92
Eva Hecko PERKAUSOVÁ, moderátorka -------------------- Do obrany Ukrajiny se zapojuje stále více dobrovolníků z
nejrůznějších zemí světa. Tamní úřady tvrdí, že za ně bojuje už 20 000 cizinců. Rusové proto pohrozili, že na své straně nasadí
tisíce Syřanů. Konflikt tak začíná připomínat národnostní pa...

Slabá místa ruské armády
TV , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 22:16 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 1 828 431,00 Kč , GRP: 9,95
...redaktor -------------------- Roli hraje i vzdálenost, a to jak rychle zásobovací kolony můžou jet. Jan KOFROŇ, Institut
politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Nějaká udržitelnost těch sil a nebo schopnost je podporovat
na velké vzdálenosti radikálně klesá. Vladimír...

Jak Češi pomáhají válkou zasažené Ukrajině? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: faei.cz , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 01:31 , Celková návštěvnost:
762 810 , RU / měsíc: 26 844 , RU / den: 2 022 , Vydavatel: Finanční a ekonomický institut , Země: Česko , Rubrika: Lidé a společnost , AVE: 9 500,00
Kč , GRP: 0,02
...to z průzkumu veřejného mínění, který připravily výzkumná agentura MNFORCE, komunikační agentura Havas Prague a
Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Většina lidí je podle průzkumu, o jehož kompletní
data z průzkumu si státní instituce mohou požádat a budou jim...

Experti: Putin pohrdá Lukašenkem. Nemá ho za inteligentního, je ale jediným spojencem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 04:40 , Celková návštěvnost:
913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
...jediným blízkým spojencem Vladimira Putina, ten jím pohrdá a nepovažuje ho za příliš inteligentního, uvedl expert na
postsovětský prostor z FSV  UK  Karel Svoboda. Lukašenko při pátečním jednání s Putinem řekl, že se Ukrajina připravovala k
útoku i na běloruské území. Ruská invaze podle něj pomohla...

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 13:48 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 6 171 750,00 Kč , GRP: 2,90
...na Ukrajině je teď autor bezpečnostních analýz pro Severoatlantickou alianci česká ministerstva. Politolog z institutu
politologických studií na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emil Aslan, dobré odpoledne. Dobrý den. Vy jste ve
čtvrtek na Facebooku v reakci na ruské bombardování porodnice...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 14:46 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 23 100 165,00 Kč , GRP: 0,92
Beey, -------------------- Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). mluvčí 1, -------------------- Ukrajina patří k
těm největším dodavatelům pšenice, kukuřice a slunečnic v rámci v rámci Evropy podpoříte ten návrh na zrušení přimíchávání.
mluvčí 2, -------------------- Bios...

Zprávy 18:00
TV , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 19:27 , Sledovanost pořadu: 151 777 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Zprávy neděle , AVE: 17 772 480,00 Kč , GRP: 1,69
...hranic. Tato část země přitom byla bojů z velké části ušetřena. Podrobnosti jsme probrali s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 7, -------------------- Já si myslím, že se jednalo přímo
vzkaz v Severoatlantické aliance, protože víme, že...
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WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 21:34 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc:
26 500 000
...s komunitami ruských i ukrajinských židů. Nejen o tom jsme hovořili v pátečním Epicentru s ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií na FSV  Univerzity  Karlovy  Irenou Kalhousovou. ...

Literární tipy 12. týden URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: scena.cz , Autor: Janem Šmídem , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 00:36 , RU / den: 15 000 ,
Vydavatel: scena.cz , Země: Česko , AVE: 14 000,00 Kč , GRP: 0,17
... Rozhovor Marka Ebena se známým novinářem a publicistou. Režie J. Hojtaš (Premiéra). Jan Šmíd (*1965) český novinář a
publicista vystudoval Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je dlouholetým zpravodajem Českého rozhlasu. Absolvoval
stáže v USA a v britské BBC. V letech 1991 až 1998 byl...

Geopolitika bitcoinu. Kde se těží hlavní kryptoměna světa? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: finmag.cz , Autor: Petr Vidomus , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 00:43 , RU / měsíc: 243 470 ,
RU / den: 18 339 , Vydavatel: Partners media, s. r. o. , Země: Česko , Rubrika: Peníze , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
...druhu mohou produkovat externality, o kterých jsme ani neuvažovali,“ říká v rozhovoru pro Finmag.cz ekonomický antropolog
Martin Tremčinský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jak se ale ukazuje v poslední době, shodu bude těžké najít i
v Evropě: zatímco část severských zemí usiluje o...

Geopolitika bitcoinu. Kde se těží hlavní kryptoměna světa? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: finmag.penize.cz , Autor: Petr Vidomus , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 01:39 , Celková
návštěvnost: 164 510 , RU / den: 3 000 , Vydavatel: finmag.penize.cz , Země: Česko , AVE: 9 500,00 Kč , GRP: 0,03
...druhu mohou produkovat externality, o kterých jsme ani neuvažovali,“ říká v rozhovoru pro Finmag.cz ekonomický antropolog
Martin Tremčinský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jak se ale ukazuje v poslední době, shodu bude těžké najít i
v Evropě: zatímco část severských zemí usiluje o...

ZELENÝ MARKETING A JEHO NÁSTRAHY
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Retail News , Strana: 58 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 02:14 , Vydavatel: Press21 s.r.o. ,
Země: Česko , Rubrika: Komunikace,prezentace a prodej , AVE: 54 463,87 Kč
...tzv. greenwashingu. Vše o zeleném marketingu a greenwashingu zjišťovala pro své klienty i společnost EKO-KOM od Ing.
Petry Koudelkové, Ph. D. z Fakulty  sociálních  věd  UK , Katedry marketingové komunikace a PR, která se tomuto tématu
dlouhodobě věnuje. V čem spočívá tzv. zelený marketing? Podstatou...

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů v Praze
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 3 , Autor: ČTK , Vytištěno: 184 394 , Prodáno: 262 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.03.2022 02:42 , Čtenost: 368 165 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 97 871,59 Kč , GRP: 4,09
...23. dubna bude podle Hájka na příchozí čekat bohatý program. Zástupci Matematickofyzikální fakulty předvedou například
pokusy s tekutým dusíkem, Fakulta  sociálních  věd  zase plánuje karetní hru s názvem To letí století, ve které si zájemci
budou moci prověřit znalosti z moderních českých dějin....

Padne Putin? A jak to celé skončí?
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 6 , Autor: EVA MOŠPANOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.03.2022 02:42 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Putinova válka , AVE: 57 681,99 Kč , GRP: 0,21
...válka může skončit – jsme položili trojici expertů. Na dotazy odpovídali: Michael Romancov, politický geograf, vyučuje na
Katedře politologie Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a na Metropolitní univerzitě Praha. Karel Svoboda, rusista a
politolog, působí na Katedře ruských a...

POČTVRTÉ OTCEM:
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Blesk , Strana: 58 , Vytištěno: 161 018 , Prodáno: 125 886 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022
03:26 , Čtenost: 681 478 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - Krásné Střední Čechy , AVE: 1 013 871,97 Kč ,
GRP: 7,57
...místní myslivci zastřelili a snědli, a pak se ukázalo, že mohl mít vzteklinu, takže Vánoce strávili v nemocnici. Když jsem začal
studovat v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  žurnalistiku s politologií, měl jsem takovou úzkost, že nepotkávám známé lidi.
Teplice, e, kde jsem vyrostl, jsou sice město s...

Živé vysílání 08:30
RÁDIO , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 09:33 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:30 Živé vysílání , AVE: 4 998 000,00 Kč , GRP: 1,81
...Díky děkuju. A na lince a hostem tohoto speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu plus je teď politický geograf Michal
Romancov, který působí na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den, pane
masové. mluvčí 10, -------------------- Dobře hrál. ...
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https://tv.blesk.cz/video/7552181/expertka-o-putinove-denacifikaci-ukrajiny-i-tajemnem-setkani-izraelskeho-premiera.html
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Seminář: Možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: spcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 15:27 , Vydavatel: spcr.cz , Země: Česko
...link pro připojení nejpozději v den konání akce. Vystupující: Karel Svoboda, vědecký pracovník, Katedra ruských a
východoevropských studií IMS FSV  UK  Štěpán Jílek, ředitel, CzechTrade Rusko-Moskva (TBC) Tomáš Hart, vedoucí
Obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Ruské...

Výměna manželek nemusí být jen voyerským pořadem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: kinobox.cz , Autor: Lukáš Král , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 15:45 , Celková návštěvnost:
2 110 000 , RU / den: 73 090 , Vydavatel: kinobox.cz , Země: Česko , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 0,81
...nálady, vztah diváků k ekonomické chudobě a percepci natáčených rodin. V České republice se tématu věnuje například
socioložka Irena Reifová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu Chudoba jako mediální spektákl se
věnovala nejen Výměně manželek. Dle jejích závěrů, o kterých...

Facebook bojuje o svůj veřejný obraz, problémy žehlí kampaní a lobbingem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: ekonomika.iDNES.cz , Autor: Sára Mazúchová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 16:58 ,
Celková návštěvnost: 94 820 , RU / měsíc: 1 293 798 , RU / den: 141 455 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 99 000,00
Kč , GRP: 1,57 , Návštěvy za měsíc: 74 100 000
...organický dosah. Facebook tím vlastně motivuje lidi obcházet pravidla. Denisa Hejlová vědkyně a vedoucí katedry
marketingové komunikace a PR na FSV  UK  Intenzivní multimediální reklama je součástí širší celoevropské kampaně, která
běží už od léta minulého roku. Propagační obsahy se například...

La femme Mimi, Štěpánská 53, Nové Město URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: praha1.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 17:06 , RU / měsíc: 52 202 , RU / den: 3 932 ,
Vydavatel: Úřad městské části Praha 1 , Země: Česko , AVE: 850,00 Kč , GRP: 0,04
...myslet na přírodu a udržitelnost. Mimi Lan Nguyen, která pochází z vietnamského Saigonu do Prahy přicestovala v roce 1993,
vystudovala zde Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a od roku 2007 má svou vlastní značku La femme Mimi. Od té
doby se prezentuje na tuzemských módních festivalech, jako...

Dnešní Plus: Romancov: Až Rusko udělá první ústupek, bude zřejmé, že jednání o míru spějí ke konci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 17:06 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast „O víkendu se objevily první informace, podle kterých mají obě strany i na nadále důvody pro to, aby
jednání pokračovala a hlásí i mírný pokrok. Takže uvidíme, co se bude dít dál,“ popisuje Michal Romancov, politický geograf z
Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy a také Me...

Válečnický kozel mírotvorným zahradníkem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Karel Výborný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 18:21 , Celková
návštěvnost: 6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 ,
Návštěvy za měsíc: 6 500 000
...jednoho výstupu v ČT) dověděli, že existuje cosi, co nese název Pražské centrum pro výzkum míru (Peace Research Center
Prague, PRCP). Sídlí na Fakultě  sociálních  věd  UK  Praha  a má 27 interních pracovníků a 9 stážistů. 19 z těch všech se
zabývá mimo jiné vytvářením souboru studií pod souhrnným...

Možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Na Františku , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 21:58 , RU / měsíc:
124 237 , RU / den: 9 358 , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,10
...vůči Ukrajině Ve čtvrtek od dvou do čtyř. Vystupující: Karel Svoboda, vědecký pracovník, Katedra ruských a
východoevropských studií IMS FSV  UK  Štěpán Jílek, ředitel, CzechTrade Rusko-Moskva (TBC) Tomáš Hart, vedoucí
Obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Ruské...

Romancov: Až Rusko udělá první ústupek, bude zřejmé, že jednání o míru spějí ke konci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Věra Luptáková, Jan Bumba , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 22:40 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
„O víkendu se objevily první informace, podle kterých mají obě strany i na nadále důvody pro to, aby jednání pokračovala a
hlásí i mírný pokrok. Takže uvidíme, co se bude dít dál,“ popisuje Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociální věd
Univerzity Karlovy a také Metropolitní univerzity Pr...

Živé vysílání 22:30
RÁDIO , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 23:44 , Poslechovost pořadu:
21 582 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 22:30 Živé vysílání , AVE: 3 824 800,00 Kč , GRP: 0,24
...1, -------------------- Až Rusko udělá první ústupek. Bude zřejmé, že jednání o míru spějí ke konci, tak to je názor politického
geografa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a taky Metropolitní univerzity Praha Michala Romancova a jaká další
očekávání má kolem nových vyjednávání mezi...
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https://www.spcr.cz/kalendar-akci/detailudalosti/3665/seminare/seminar-moznosti-ukonceni-podnikani-v-ruske-federaci-a-belorusku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.spcr.cz%2Fkalendar-akci%2Fdetailudalosti%2F3665%2Fseminare%2Fseminar-moznosti-ukonceni-podnikani-v-ruske-federaci-a-belorusku
https://www.kinobox.cz/clanek/21731-vymena-manzelek-tema-revue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kinobox.cz%2Fclanek%2F21731-vymena-manzelek-tema-revue
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/facebook-meta-zuckerberg-kampan-reklama-lobbing-zakony.A220303_132620_eko-zahranicni_maz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fekonomika%2Fzahranicni%2Ffacebook-meta-zuckerberg-kampan-reklama-lobbing-zakony.A220303_132620_eko-zahranicni_maz
https://www.praha1.cz/la-femme-mimi-stepanska-53-nove-mesto/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.praha1.cz%2Fla-femme-mimi-stepanska-53-nove-mesto%2F
https://talk.youradio.cz/porady/rozhovory/dnesni-plus-romancov-az-rusko-udela-prvni-ustupek-bude-zrejme-ze-jednani-o-miru-speji-ke-konci
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Frozhovory%2Fdnesni-plus-romancov-az-rusko-udela-prvni-ustupek-bude-zrejme-ze-jednani-o-miru-speji-ke-konci
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valecnicky-kozel-mirotvornym-zahradnikem-695832
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FValecnicky-kozel-mirotvornym-zahradnikem-695832
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.businessinfo.cz%2Fakce%2Fmoznosti-ukonceni-podnikani-v-ruske-federaci-a-belorusku%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusko-ukrajina-mirova-jednani-rozhovor-irozhlas_2203142144_kth
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Zdražování a Ukrajina ovlivní voliče v Praze
TISK , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Ivo Horváth , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 15.03.2022 03:08 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 353 521,98 Kč , GRP: 4,88
...ekonomickou krizi. Situace se bude z hlediska životní úrovně a komfortu zhoršovat,“ říká Josef Mlejnek z Institutu
politologických studií FSV  UK . A dodává, že lidé v Praze budou na podzim částečně také hlasovat podle celostátních
stranických preferencí. Politolog se naopak nedomnívá, že by do...

Živé vysílání 06:40
TV , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 08:07 , Sledovanost pořadu: 25 301 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 06:40 Živé vysílání , AVE: 4 347 000,00 Kč , GRP: 0,28
...obléhání už v minulosti. Naposledy během druhé světové války. Podrobnosti teď probereme s Janem Ludvíkem z pražského
centra pro výzkum míru a fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vám přeji. mluvčí 2, -------------------- Dobrý.
mluvčí 6, -------------------- Den. Tak tedy...

Na UK v každém věku. V prostorách Karolina proběhne Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů
Návštěvníci každého věku se budou moci seznámit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: cysnews.cz , Autor: Jiří Cysař , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 08:18 , RU / den: 5 000 ,
Vydavatel: cysnews.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
...absolventi univerzity. Pokusy s tekutým dusíkem předvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, karetní hra „To letí
století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření
aterosklerózy pro veřejnost chystají studenti Lékařské...

Toto slovo o odpůrcích uprchlíků. Od hvězdy ČRo. A to znělo o Češích URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: kas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 08:42 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc:
6 500 000
...každého. „Jinými slovy, když mi někdo tvrdí, že je mu to jedno a že se ho to netýká, tak to vytěsňuje?“ ujišťovala se
moderátorka, absolventka FSV . „Buď to vytěsňuje, nebo to popírá, protože to je ještě něco trochu jiného. Když vytěsňuji, tak
vím, že to je, ale jakoby to vystrčím. Ale pak je taky...

Zapojení uprchlíků jako šance
TISK , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: Katolický týdeník , Strana: 13 , Autor: JIŘÍ GRAČKA , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 10:33 ,
Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor - Eva Kubíčková a Jan Říkovský , AVE: 70 421,03 Kč
...v Olomouci pro oblasti kvality, rozvoje a zahraniční spolupráce. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala
obor právo a na Fakultě  sociálních  věd  UK  obor západoevropská studia. Od roku 2001 působila v rádiu Svobodná Evropa
a v několika mezinárodních organizacích, které se zabývaly...

Daně a daňové přiznání pro umělce (a související obory) – seminář URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: divadlo.cz , Autor: Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/ , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
15.03.2022 10:46 , RU / den: 10 000 , Vydavatel: divadlo.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,11
...za jeden termín, 400 Kč za oba Kapacita je omezená. Lektorka: Helena Mustakallio Vystudovala Divadelní fakultu Akademie
múzických umění, Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a studovala
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě se...

Pocta renesančnímu mistrovi: JRD dokončila projekt Rezidence Michelangelova URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: nejbusiness.cz , Autor: Petr Hamrozi , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 10:46 , Celková
návštěvnost: 75 314 , RU / měsíc: 32 664 , RU / den: 2 685 , Vydavatel: nejbusiness.cz , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,03 , Návštěvy za
měsíc: 75 314
...výtvarného řešení, citem pro detail a provázaností s okolím, pochází od vítězky studentské architektonické soutěže Katedry
architektury FSV  ČVUT v  Praze . Nový bytový dům je inspirovaný dílem významné renesanční osobnosti Michelangela
Buonarrotiho: vstup zdobí velká skleněná plocha s detailem části...

Analytik Jan Ludvík: Kreml svoji „operaci“ na Ukrajině podcenil. Odhodlanému boji mnohdy beze zbraně se totiž
těžko čelí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 14:08 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...z hlediska způsobu vedení války až neuvěřitelně citlivý,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... Jan Ludvík, analytik z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Nebyla to otázka masivního ničení infrastruktury a útoků
na civilní obyvatelstvo. Naopak. Šlo o postup velmi...

Fakulta stavební ČVUT nastartovala soutěž Hala roku Akademik pro vysokoškoláky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: casopisstavebnictvi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 14:13 , RU / měsíc: 104 524 , RU /
den: 7 466 , Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o. , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,08
Po dvouleté pauze dané pandemií spustila Fakulta stavební ČVUT znovu soutěž Hala roku Akademik, v níž studenti vysokých
škol se stavebním zaměřením zápolí v oblasti konstrukcí. Jejich úkolem je podle zadání navrhnout a postavit model konstrukce
a ten při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Soutěž se...
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https://www.cysnews.cz/ostatni/na-uk-v-kazdem-veku-v-prostorach-karolina-probehne-den-celozivotniho-vzdelavani-a-festival-absolventu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.cysnews.cz%2Fostatni%2Fna-uk-v-kazdem-veku-v-prostorach-karolina-probehne-den-celozivotniho-vzdelavani-a-festival-absolventu%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Toto-slovo-o-odpurcich-uprchliku-Od-hvezdy-CRo-A-to-znelo-o-Cesich-695931
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FToto-slovo-o-odpurcich-uprchliku-Od-hvezdy-CRo-A-to-znelo-o-Cesich-695931
https://www.divadlo.cz/?clanky=dane-a-danove-priznani-pro-umelce-a-souvisejici-obory-seminar
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.divadlo.cz%2F%3Fclanky%3Ddane-a-danove-priznani-pro-umelce-a-souvisejici-obory-seminar
https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2022-03-15-pocta-renesancnimu-mistrovi-jrd-dokoncila-projekt-rezidence-michelangelova
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.nejbusiness.cz%2Fzpravy%2F2022-03-15-pocta-renesancnimu-mistrovi-jrd-dokoncila-projekt-rezidence-michelangelova
http://dvojka.rozhlas.cz/analytik-jan-ludvik-kreml-svoji-operaci-na-ukrajine-podcenil-odhodlanemu-boji-8702448
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fanalytik-jan-ludvik-kreml-svoji-operaci-na-ukrajine-podcenil-odhodlanemu-boji-8702448
https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-fakulta-stavebni-cvut-nastartovala-soutez-hala-roku-akademik-pro-vysokoskolaky.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.casopisstavebnictvi.cz%2Fclanky-fakulta-stavebni-cvut-nastartovala-soutez-hala-roku-akademik-pro-vysokoskolaky.html
http://www.newtonmedia.eu/


Cesta Fialy a ostatních premiérů za Zelenskym je hlavní zprávou světových médií. Nevídané gesto solidarity, říkají
politologové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ekonomickydenik.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 14:40 , RU / měsíc: 106 000 , RU / den:
7 000 , Vydavatel: Media Network s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Aktuality , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc: 106 000
...státy k větší podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky,“ říká
politolog Josef Mlejnek z FSV  UK . Stený názor má i analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Podle něj hraje
východ Evropy v EU dlouhodobě méněcennou roli. ...

Fiala i premiéři Polska a Slovinska jsou na Ukrajině. Setkají se se Zelenským URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK, Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 15:53 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo
znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by...

MPO pořádá semináře k ruské agresi proti Ukrajině „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: mpo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 16:58 , Celková návštěvnost: 414 320 , RU / den:
100 , Vydavatel: mpo.cz , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00 , Návštěvy za měsíc: 248 400
...věcí (Vítězslav Pivoňka), Licenční správy MPO (Pavel Balihar), Finančního analytického úřadu (Petr Korbáš), GŘC MF
(Lubomír Doskočil) a ES FSV  UK , CERGE-EI (Vilém Semerák). Možnosti zúčastnit se semináře využilo více než 180 účastníků
a zástupců firem. Hlavním tématem semináře se stala aktuální...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:28 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 13 901 085,00 Kč , GRP: 1,05
...z Ruska, velmi obtížně se to naučit. mluvčí 1, -------------------- Od začátku invaze invaze čelila útokům hackerů, ale i celá řada
institucí. FSV  Kreml samotný ministerstvo vnitra ministerstvo obrany, jak vážné útoky to byly a jak efektivně se Rusku dařilo jim
čelit? mluvčí 6, ...

Pavlína Wolfová: Devadesátky zažila s Markétou Fialovou, bál se jí i šéf Mosadu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: zeny.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:33 , Celková
návštěvnost: 665 310 , RU / den: 5 000 , Vydavatel: zeny.iprima.cz , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,06
...je mám pořád,“ odpovídá s úsměvem moderátorka pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Její život se ale ubíral trochu jiným směrem.
Po studiu médií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  začínala v roce 1991 jako elévka v Lidových novinách.
Následoval post zahraniční zpravodajky v tehdejší...

Fiala ve válečné zóně: „Je to frajer! Návrat k havlovské diplomacii,“ sklízí chválu za cestu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:40 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , GRP:
8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...riziku,“ uvedl. Hovořil i o praktickém rozměru cesty vzhledem k výměně informací o možnostech další pomoci. Také politolog
Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. „I kdyby mělo znamenat 'pouze'
morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by...

Dvacet minut Radiožurnálu: ekonom Vilém Semerák
RÁDIO , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:45 , Poslechovost pořadu:
211 282 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 17:06 Dvacet minut Radiožurnálu , AVE: 981 000,00 Kč , GRP: 2,35
...k útoku na Tchaj-wan. Hostem Dvaceti minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes Vilém Semerák z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií,
FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Vladimír KROC,...

Hostem je odborník na čínskou ekonomiku Vilém Semerák z Institutu ekonomických URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 19:07 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast studií Fakulty  sociálních  věd . Jak se Čína postaví k ruské invazi na Ukrajinu? Splní očekávání Moskvy a
podpoří Rusko, nebo dá na varování ze strany Spojených států? Má Čína zájem o ruské suroviny, od nichž se Západ chce co
nejdříve odstřihnout? Moderuje Vladimír Kroc. Popis podcastu ...

Dvacet minut Radiožurnálu: Hostem je odborník na čínskou ekonomiku Vilém Semerák z Institutu ekonomických
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 19:07 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast studií Fakulty  sociálních  věd . Jak se Čína postaví k ruské invazi na Ukrajinu? Splní očekávání Moskvy a
podpoří Rusko, nebo dá na varování ze strany Spojených států? Má Čína zájem o ruské suroviny, od nichž se Západ chce co
nejdříve odstřihnout? Moderuje Vladimír Kroc. Popis podcastu ...
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https://ekonomickydenik.cz/do-kyjeva-za-zelenskym-petr-fiala-a-premieri-sousednich-zemi-jedou-vlakem-na-ukrajinu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fekonomickydenik.cz%2Fdo-kyjeva-za-zelenskym-petr-fiala-a-premieri-sousednich-zemi-jedou-vlakem-na-ukrajinu%2F
https://podripsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/ukrajina-petr-fiala-kyjev-navsteva-zelensky-20220315.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpodripsky.denik.cz%2Fzpravy-z-ceska%2Fukrajina-petr-fiala-kyjev-navsteva-zelensky-20220315.html
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/vychodni-evropa-a-stredni-asie/zucastnete-se-seminaru-mpo-k-ruske-agresi-proti-ukrajine-_ve-ctvrtek-od-dvou-do-ctyr_--266375/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mpo.cz%2Fcz%2Fzahranicni-obchod%2Fmezinarodni-obchod-dle-teritorii%2Fvychodni-evropa-a-stredni-asie%2Fzucastnete-se-seminaru-mpo-k-ruske-agresi-proti-ukrajine-_ve-ctvrtek-od-dvou-do-ctyr_--266375%2F
https://zeny.iprima.cz/pavlina-wolfova-devadesatky-zazila-s-marketou-fialovou-bal-se-ji-i-sef-mosadu-87471
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzeny.iprima.cz%2Fpavlina-wolfova-devadesatky-zazila-s-marketou-fialovou-bal-se-ji-i-sef-mosadu-87471
https://www.blesk.cz/clanek/706811/fiala-ve-valecne-zone-je-to-frajer-navrat-k-havlovske-diplomacii-sklizi-chvalu-za-cestu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F706811%2Ffiala-ve-valecne-zone-je-to-frajer-navrat-k-havlovske-diplomacii-sklizi-chvalu-za-cestu
https://talk.youradio.cz/porady/dvacet-minut-radiozurnalu/hostem-je-odbornik-na-cinskou-ekonomiku-vilem-semerak-z-institutu-ekonomickych
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fdvacet-minut-radiozurnalu%2Fhostem-je-odbornik-na-cinskou-ekonomiku-vilem-semerak-z-institutu-ekonomickych
https://talk.youradio.cz/porady/radiozurnal/dvacet-minut-radiozurnalu-hostem-je-odbornik-na-cinskou-ekonomiku-vilem-semerak-z-institutu-ekonomickych
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fradiozurnal%2Fdvacet-minut-radiozurnalu-hostem-je-odbornik-na-cinskou-ekonomiku-vilem-semerak-z-institutu-ekonomickych
http://www.newtonmedia.eu/


Experti se bojí zneužití uprchlíků a zdražování v politickém boji. Zmiňují SPD URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Kateřina Vaníčková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 19:11 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP:
7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...ohledně migrace hypersenzitivní i v dobách, kdy do Česka reálně téměř žádní uprchlíci nepřicházeli,“ podotkl pro iDNES.cz
politolog David Jágr z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Problematiky se podle něj bude zřejmě nejsilněji držet
SPD, která bude zdůrazňovat, že pomoc potřebují i...

Fiala misí na Ukrajině vyslal signál, že o solidaritě jen nemluví. Rusy to zaskočilo, jsem na něj hrdý, říká Ženíšek
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 19:42 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53 , Návštěvy za
měsíc: 1 300 000
...Neštítí se nyní i vraždit malé děti. Konflikt se musí řešit a ne neustále dumat nad energetickou závislostí na Ruské federaci.“
Absolvent fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  tvrdí, že Putin má Západ dokonale přečtený, a proto si byl
jistý, že ani po invazi Ukrajiny spojenci vojensky...

Marina Cano, španělská fotografka divoké přírody aneb ta, která pro nás objevuje, že mezi volně žijícími zvířaty
existujei jemnost a poetika v jejich URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: kulturaok-eu.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 19:42 , RU / den: 100 , Vydavatel: kulturaok-
eu.cz , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...soutěží, včetně vítězství v prestižní soutěž Australian Geographic Nature Photographer of the Year. Jan E. Svatoš – člen
poroty Absolvent pražské  FAMU, FSV  Univerzity  Karlovy  a Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Jeho snímky si
připsaly už přes desítku ocenění včetně GRAND PRIX či...

Politici oceňují Fialovu cestu na Ukrajinu. Důležité gesto, míní experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: ČTK, lre , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 20:18 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP:
7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti,“ uvedl Boháček. Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. „I kdyby mělo
znamenat ‚pouze‘ morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by...

Fiala i premiéři Polska a Slovinska jsou na Ukrajině. Setkají se se Zelenským URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK, Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 22:19 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo
znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by...

Čína nemá zapojením do rusko-ukrajinského konfliktu co získat, říká expert na čínskou ekonomiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Vojtěch Laštůvka, Vladimír Kroc , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 23:11 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Ekonomika , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...připraven pomoci Kremlu vojensky? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl Vilém Semerák z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Čína vyjde z ukrajinské války jako příkladný globální lídr a
mírotvůrce. To si myslí odborník na Asii z Ústavu...

HLEDÁ SE PRASÁTKO, ZN.: VYCHOVANÉ, DO ATELIÉRU
TISK , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: MEN/WOMEN only , Strana: 28 , Autor: JAN DAVID , Vytištěno: 60 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
16.03.2022 00:16 , Vydavatel: METRO Česká republika, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Frajerka , AVE: 576 935,27 Kč
...fotografka a kurátorka je spoluautorkou knihy „Aby po nás něco zůstalo: Zpověď novodobých zámeckých pánů“. Vystudovala
žurnalistiku na FSV  UK , fotografii na ITF a teorii a dějiny umění na VŠUP. Věnuje se zejména inscenované fotografii, cíleně
pracuje i s fotografickým vtipem a kýčem, jedním z...

Fiala i premiéři Polska a Slovinska jsou na Ukrajině. Setkají se se Zelenským URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK, Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 00:16 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo
znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by...
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Český premiér Fiala v Kyjevě: My víme, že bojujete i za naše životy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: patria.cz , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 00:33 , Celková návštěvnost:
1 150 000 , RU / měsíc: 100 582 , RU / den: 15 519 , Vydavatel: Patria Online, a.s. , Země: Česko , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 0,17
...východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček. Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo
znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by...

Čína a Rusko: komplikovaný vztah
TV , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 02:11 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 313 929,00 Kč , GRP: 0,31
...ředitelka Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově, dobrý večer. Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra
izraelských studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka -------------------- Tomáš Laně,
bývalý diplomat a první velvyslanec Česka v...

Fiala v Kyjevě
TISK , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Jiří Vachtl , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 16.03.2022 02:51 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana , AVE: 593 899,66 Kč , GRP: 4,88
...dlouhodobě méněcennou roli a nejsou schopny se prosadit. To by však odvážná návštěva nyní mohla částečně změnit. Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  považuje cestu za velmi důležitou. „I kdyby měla
znamenat ‚pouze‘ morální vzpruhu. Východní křídlo Evropské unie...

Fiala v Kyjevě
TISK , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 1 , Autor: Jiří Vachtl , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 16.03.2022 02:51 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana , AVE: 591 648,67 Kč , GRP: 4,88
...dlouhodobě méněcennou roli a nejsou schopny se prosadit. To by však odvážná návštěva nyní mohla částečně změnit. Také
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  považuje cestu za velmi důležitou. „I kdyby měla
znamenat ‚pouze‘ morální vzpruhu. Východní křídlo Evropské unie...

Emeritní ředitel prostějovské knihovny Miloš Kvapil oslavil pětasedmdesátiny
TISK , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: Prostějovský týden , Strana: 11 , Autor: Hana Bartková , Vytištěno: 1 480 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
16.03.2022 02:51 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Čtenář reportér z Prostějovska , AVE: 19 852,23 Kč
...ŽIVOTEM Prostějovský rodák (*15. února 1947) absolvoval v roce 1965 zdejší gymnázium. Potom studoval obor knihovnictví
a vědecké informace na Fakultě  sociálních  věd  a publicistiky UK v Praze  (1971). Působil jako knihovník ve Státní vědecké
knihovně v Olomouci, v Informačním centru Výzkumného...

Robinsonka Terry Dušková: Kdo má podle ní největší šanci vyhrát Survivor a kdo princip soutěže naopak vůbec
nepochopil? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: zitrek.cz , Autor: Martina Šmalclová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 05:40 , Celková
návštěvnost: 800 000 , RU / měsíc: 530 942 , RU / den: 32 245 , Vydavatel: ZÍTŘEK MEDIA s.r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,36
...na plný úvazek? Nebo se věnujete ještě něčemu jinému? Vlastně se od ostrova věnuji marketingu, který mě velmi baví, a
zároveň ještě studuji na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Na sítích často sdílíte fotky z cest. Nyní jste se
vrátila z Kanárských ostrovů. Která místa jsou...

Dvacet minut Radiožurnálu: Čína nemá zapojením do rusko-ukrajinského konfliktu co získat, tvrdí odborník na
čínskou ekonomiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 05:40 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...připraven pomoci Kremlu vojensky? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je Vilém Semerák z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popis podcastu Aktuální zprávy z domova i ze světa.
Komentáře a souvislosti. ...

Emil Aslan: Rusko se imperialistických choutek nevzdá. Musíme ho porazit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Emil Aslan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 06:30 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 35 000,00 Kč ,
GRP: 1,31
...další ústupky od Západu: nejprve ve zbytku postsovětského prostoru, poté podél východního perimetru členských států
NATO. Autor je politolog, FSV  UK  ...

Protektorát nebyl jen „jejich“, ale také „náš“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 06:34 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...v prvních týdnech a měsících šlo často o lidi podobné předsedovi vlády Aloisi Eliášovi. Martin Groman je publicista a historik
médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na
FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem....

Izrael, Turecko i Čínu postavila válka do složité situace. Vztahy s Ruskem jsou úzké, ale potřebují i Západ URL
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https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4941991/cesky-premier-fiala-v-kyjeve-my-vime-ze-bojujete-i-za-nase-zivoty.html
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https://zitrek.cz/spolecnost/celebrity/reality-shows/robinsonka-terry-duskova-kdo-ma-podle-ni-nejvetsi-sanci-vyhrat-survivor-a-kdo-princip-souteze-naopak-vubec-nepochopil/
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https://talk.youradio.cz/porady/politika-a-zpravodajstvi/dvacet-minut-radiozurnalu-cina-nema-zapojenim-do-rusko-ukrajinskeho-konfliktu-co-ziskat-tvrdi-odbornik-na-cinskou-ekonomiku-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpolitika-a-zpravodajstvi%2Fdvacet-minut-radiozurnalu-cina-nema-zapojenim-do-rusko-ukrajinskeho-konfliktu-co-ziskat-tvrdi-odbornik-na-cinskou-ekonomiku-0
https://www.e15.cz/clanek/1388485/emil-aslan-rusko-se-imperialistickych-choutek-nevzda-musime-ho-porazit
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1388485%2Femil-aslan-rusko-se-imperialistickych-choutek-nevzda-musime-ho-porazit
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Izrael, Turecko i Čínu postavila válka do složité situace. Vztahy s Ruskem jsou úzké, ale potřebují i Západ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: mld , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 09:31 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za
měsíc: 17 300 000
...ukrajinskou válku ustát co nejlépe, premiér Naftali Bennett jednal v Moskvě i Kyjevě, ale podle ředitelky Herzlova centra
izraelských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Ireny Kalhousové zní nyní z Izraele více hlasů. „Naftali Bennett
je velmi opatrný a dalo by se říct, že lavíruje....

Přepis: Jak to vidí Jan Ludvík – 15. března 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 09:31 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...byl analytik z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Jan Ludvík. Zita
SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den, je tady pravidelný čas pro zamyšlení nad děním kolem nás. Zita Senková zve k poslechu,
naproti mně ve studiu usedla nová tvář a hlas v Jak to vidí...

Pro a proti: Ondřej Kolář (TOP 09), Martin Tremčinský (ekonomický antropolog)
RÁDIO , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 12:17 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 537 600,00 Kč , GRP: 0,43
...Dobrý den. Karolína KOUBOVÁ, moderátorka -------------------- A také ekonomický antropolog z Institutu sociologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Martin Tremčinský. Dobrý den i vám. Martin TREMČINSKÝ, ekonomický
antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních ...

Premiér Petr Fiala chce Rusko dostat vedle ekonomické, také do diplomatické izolace URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 13:13 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...zdecimované Rusko to, co po skončení války potřebujeme, abychom učinili svět bezpečnějším? Debatovat budou ekonomický
antropolog (působící na Fakultě  sociálních  věd  UK ) Martin Tremčinský a místopředseda sněmovního výboru pro evropské
záležitosti Ondřej Kolář z TOP09. Popis podcastu Diskuse se...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 14:59 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 22 542 300,00 Kč , GRP: 0,92
...ukončovat případné agrese. Projev ukrajinského prezidenta teď okomentujeme ve vysílání čtyřiadvacítky ve spojení s námi
politolog Jakub opírala fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. mluvčí 8, --------------------
Dobré poledne. mluvčí 3, --------------------...

"V tuto chvíli se nemusíme bát, Česko není pro Rusko zajímavé," míní bezpečnostní analytik. Co by se dělo,
pokud bychom nebyli v NATO? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: lui.cz , Autor: Monika Bílková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 16:21 , Celková návštěvnost:
296 090 , RU / měsíc: 656 494 , RU / den: 48 216 , Vydavatel: Jakub Starý , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,54
...i úvaha o tom, co by se v Česku v současnosti dělo, kdyby součástí NATO ani EU nebylo. Bezpečnostní analytik Michal
Smetana, který působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má jasno. Česko by bez členství v NATO a EU nejspíš
žilo ve velké nejistotě. A ačkoliv se v některých lidech...

Rusko porušuje vše, dokud není absolutně slabé, varoval expert z FSV. Bavíme se o Putinovi, to je problém URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: nab , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 21:01 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc:
6 500 000
...Ruska a Ukrajiny, ale že vyjednávání jsou obtížná. O tom, jakou váhu těmto informacím aktuálně přisuzovat, hovořil ve studiu
ČT24 Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ). Podle něj jsou zcela namístě obavy, že Rusko
případnou mírovou dohodu stejně poruší. K jednání je nyní...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 21:32 , Sledovanost pořadu: 63 839 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:25 Interview ČT24 , AVE: 1 246 168,00 Kč , GRP: 0,71
...ze vzduchu mezi aliancí a mezi Ruskem. To prostě si nikdo z nás neumí představit. Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------
- Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne, dobrý večer. Jan ŠÍR, politolog,
Institut mezinárodních studií FSV  UK ...

JAK ŽIJEME DNES
TISK , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: Magazín Mladé fronty DNES , Strana: 18 , Autor: MONIKA GORDÍKOVÁ , Vytištěno: 176 621 , Prodáno: 153 631 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 00:33 , Čtenost: 489 968 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Jak žijeme , AVE:
929 303,87 Kč , GRP: 5,44
...vyráží na polární expedice. Jeho film Století Miroslava Zikmunda byl nominován na Českého lva. Vystudoval kantořinu a režii,
dělá si doktorát na FSV  UK . JAK DLOUHO VYDRŽÍM DOMA Dřív, když jsem byl ještě sám, jsem po třech týdnech začínal být
nervózní. Ale co mám rodinu, jsem doma docela dost a...

Mašina na odmítání cizinců jich teď má začlenit statisíce. Funguje toho tu už hodně, mírní obavy expertka URL
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https://talk.youradio.cz/porady/pro-a-proti/premier-petr-fiala-chce-rusko-dostat-vedle-ekonomicke-take-do-diplomaticke-izolace
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpro-a-proti%2Fpremier-petr-fiala-chce-rusko-dostat-vedle-ekonomicke-take-do-diplomaticke-izolace
https://www.lui.cz/aktuality/18116-v-tuto-chvili-se-nemusime-bat-cesko-neni-pro-rusko-zajimave-mini-bezpecnostni-analytik-co-by-se-delo-pokud-bychom-nebyli-v-nato
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lui.cz%2Faktuality%2F18116-v-tuto-chvili-se-nemusime-bat-cesko-neni-pro-rusko-zajimave-mini-bezpecnostni-analytik-co-by-se-delo-pokud-bychom-nebyli-v-nato
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Mašina na odmítání cizinců jich teď má začlenit statisíce. Funguje toho tu už hodně, mírní obavy expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jan Boček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 08:08 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,59
...si mezi žadateli o azyl vybíralo jednotlivce, teď dává víza desítkám tisíc běženců z Ukrajiny. Podle Marie Jelínkové z Fakulty
sociálních  věd  UK  sice hrozí prohloubení stávajících problémů ve zdravotnictví nebo bydlení, zároveň jsme ale na soužití
připravenější než před několika lety. Před...

Kudy teče krev ukrajinských dětí? V Polsku zatím žádné uprchlické tábory nemáme, říká politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Petr Kamberský, Lidové noviny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 08:13 ,
Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Orientace , AVE:
35 000,00 Kč , GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
... MACIEJ RUCZAJ Narodil se v roce 1983 v polské Poznani, dlouhodobě ale žije v Praze. Vystudoval politologii a mezinárodní
vztahy na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; v roce 2015 získal
doktorský titul. Od roku 2008 působí v...

Podcast: 3 týdny války na Ukrajině. Odborník odhalil Putinův poslední krvavý manévr URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 10:00 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , GRP:
8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...rychle, zejména po hlavních tazích,“ říká na začátku rozhovoru pro Blesk Podcast politolog Jan Kofroň z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tento expresní a z hlediska taktiky riskantní postup podle
Kofroně svědčí o očekávání Rusů, že budou přijati jako...

Globální oteplování ohrožuje už přes tři miliardy lidí. Nová zpráva vyznívá hůře, než se čekalo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tereza Koudelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 11:19 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tereza Koudelová Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu
Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky mezinárodní organizace Sea...

Velkým firmám se víc vyplatí v Rusku skončit, než v něm zůstat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: fintag.cz , Autor: fintag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 11:44 , Celková návštěvnost: 85 000 ,
RU / měsíc: 53 265 , RU / den: 4 176 , Vydavatel: fintag.cz , Země: Česko , GRP: 0,05
...menší ztráty,“ vysvětluje důvody ukončení aktivit velkých firem v Rusku v debatě Alter Eko politický geograf z Institutu
politických studií [IPS] FSV  UK  Bohumil Doboš. V této souvislosti pak i zmiňuje chování velkých firem u jiné kontroverzní
skutečnosti. Tou je bojkot bavlny z Číny, pro jejíž...

Pro a proti: Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Michal Smetana (bezpečnostní analytik)
RÁDIO , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 12:43 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 758 400,00 Kč , GRP: 0,43
...záležitosti /KDU-ČSL/ -------------------- Dobrý den. Lukáš MATOŠKA, moderátor -------------------- A bezpečnostní analytik
Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den i vám. Michal SMETANA, bezpečnostní analytik,
Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 13:23 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 2,90
...A kde konkrétně předpokládáte větší potíže? mluvčí 12, -------------------- Mluvme o tom s expertkou na imigraci Marii
Jelínkovou z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ta popisuje cizinecká témata jako lakmusový papírek odhalující, co
ve společnosti funguje a co nefunguje. A budoucí...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 13:52 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 20 720 700,00 Kč , GRP: 1,41
...být další na řadě. A pojďme rozebrat podrobněji s Lubošem šla sama z institutu mezinárodních studiích katedry ruských a
východoevropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý den přeju. Dobrý den. Cítí se
pobaltské státy býti jednoznačně potenciálním dalším terčem...

Interview Plus: Zuzana Lizcová, vedoucí katedry německých a rakouských studií FSV UK
RÁDIO , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 13:52 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,36
...pohled Berlína na Moskvu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Naším hostem je dnes Zuzana Lizcová, vedoucí katedry
německých a rakouských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí
Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. ...

UK: Válka překreslí bezpečnostní mapu URL
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ukrajina-uprchlici-azyl_2203170700_jab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fukrajina-uprchlici-azyl_2203170700_jab
https://www.lidovky.cz/orientace/maciej-ruczaj-polsko-ukrajina-valka-na-ukrajine-uprchlici-kyjev-zapad-rusko.A220314_103159_ln_orientacer_ape
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Forientace%2Fmaciej-ruczaj-polsko-ukrajina-valka-na-ukrajine-uprchlici-kyjev-zapad-rusko.A220314_103159_ln_orientacer_ape
https://www.blesk.cz/clanek/706927/podcast-3-tydny-valky-na-ukrajine-odbornik-odhalil-putinuv-posledni-krvavy-manevr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F706927%2Fpodcast-3-tydny-valky-na-ukrajine-odbornik-odhalil-putinuv-posledni-krvavy-manevr
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https://www.fintag.cz/2022/03/17/velkym-firmam-se-vic-vyplati-v-rusku-skoncit-nez-v-nem-zustat/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.fintag.cz%2F2022%2F03%2F17%2Fvelkym-firmam-se-vic-vyplati-v-rusku-skoncit-nez-v-nem-zustat%2F
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UK: Válka překreslí bezpečnostní mapu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 14:07 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...projektu Sinopsis Tomáš Laně - bývalý diplomat, první velvyslanec ČR v Turecku Irena Kalhousová - ředitelka Herzlova
centra izraelských studií, FSV  UK  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370315/
Popis podcastu ČT24 - Váš informační náskok. Zpravodajské...

CENA GRATIAS TIBI 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: radio1.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 16:22 , Celková návštěvnost: 104 900 , RU / den:
4 230 , Vydavatel: radio1.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,05
...jelikož propojuje studenty lékařské fakulty a katedry marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních
studií a žurnalistiky Fakulty  sociálních  věd , kteří mají velký podíl na kampani a popularizaci projektu. Již po druhé udělila
organizace Člověk v tísni cenu za nejlepší projekt...

V Německu se obávají, že úplným zastavením obchodu by zahnali Putina do kouta, říká analytička Lizcová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Michael Erhart , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 16:22 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...bránit každý metr území NATO. Podle analytičky Zuzany Lizcové, vedoucí Katedry německých a rakouských studií z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , se Německo obává, že pokud by se konflikt rozhořel ve
válku Ruska proti Ukrajině a NATO, může to vést k...

Němci měli u dodávek pro Ukrajinu těžkou volbu. Nechtěli, aby jejich zbraně stály proti ruským, říká analytička
Lizcová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Michael Erhart , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 16:47 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...bránit každý metr území NATO. Podle analytičky Zuzany Lizcové, vedoucí Katedry německých a rakouských studií z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , se Německo obává, že pokud by se konflikt rozhořel ve
válku Ruska proti Ukrajině a NATO, může to vést k...

Když Rusko izolujeme, nebudeme vědět, co se z té černé zóny může vynořit, obává se antropolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Ondřej Čihák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 18:18 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...odstřižení Ruska může vytvořit podmínky, které nebudeme schopni předvídat a řešit,“ vyzývá Tremčinský z Institutu
sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kolář ale jinou možnost nevidí: „Ve chvíli, kdy Rusko
masivně porušuje lidská práva a veškeré smlouvy, které v historii...

Západ by opravdu měl zorganizovat humanitární letecký most pro Mariupol, říká lidovecký poslanec Benešík URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Katka Brezovská , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 18:18 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...se dávají určitá rizika, na druhou přínosy jednotlivých opatření. To není politikaření, to je snaha o strategii,“ říká
bezpečnostní analytik z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Poslechněte si celou debatu. Moderuje Lukáš
Matoška....

„Ve čtvrtek od dvou do čtyř“: MPO pořádá semináře k ruské agresi proti Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: mpo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 18:53 , Celková návštěvnost: 414 320 , RU / den:
100 , Vydavatel: mpo.cz , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00 , Návštěvy za měsíc: 248 400
...věcí (Vítězslav Pivoňka), Licenční správy MPO (Pavel Balihar), Finančního analytického úřadu (Petr Korbáš), GŘC MF
(Lubomír Doskočil) a ES FSV  UK , CERGE-EI (Vilém Semerák). Možnosti zúčastnit se semináře využilo více než 180 účastníků
a zástupců firem. Hlavním tématem semináře se stala aktuální...

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA 2021? ELIŠKA MARTÍNKOVÁ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: turnovskovakci.cz , Autor: Pavel Charousek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 18:53 , RU / den:
3 500 , Vydavatel: turnovskovakci.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,04
...budoucna,“ uzavřela Eliška Martínková. Ta závodí za AC Turnov, po ZŠ v Žižkově ulici absolvovala zdejší gymnázium na nyní
první rokem studuje v Praze  na fakultě  sociálních  věd  UK . Oba moderátoři s mladými sportovními nadějemi Ocenění za
akci roku převzala Lenka Plívová ze Sokola Turnov ...

Strhněte tu zeď mezi svobodou a nesvobodou
RÁDIO , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 20:14 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 204 048,00 Kč , GRP: 3,16
...bombou svrženou na tuto zemi, s každým rozhodnutím, které odkládáno. Naším hostem je Vladimír Handl z katedry
německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Vladimír HANDL, odborník na
Německo, IMS FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Tomáš PAVLÍČEK,...

Alexander Lukašenko: Ukrajina může skončit jako Japonsko URL
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Alexander Lukašenko: Ukrajina může skončit jako Japonsko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: refresher.cz , Autor: Radim Šlechta Radim Šlechta , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 22:10 ,
Celková návštěvnost: 2 431 516 , RU / měsíc: 1 762 151 , RU / den: 785 361 , Vydavatel: REFRESHER, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 67 500,00 Kč , GRP:
8,73
...úspěších. Ukrajina říká, že již nebude tvrdě usilovat o vstup do NATO a Rusko vedle toho nebude požadovat složení zbraní.
Politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  ale v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že skutečným posunem bude první velký
ústupek ze strany Ruska. Přidej se k těm, kteří nás...

Role Běloruska v rusko-ukrajinské válce
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 23:00 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 453 696,00 Kč , GRP: 0,73
...nakupujeme u Ruské federace. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A ve studiu je s námi Jan Šír z institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Alexandr Lukašenko říká, že se do bojů na Ukrajině
nezapojí. Dá se mu v tomto důvěřovat? Jan ŠÍR, politolog,...

Putin obvinil Západ z toho, že chce Rusko zničit
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 00:00 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 15 211 521,00 Kč , GRP: 9,67
...ruská armáda dnes bojuje za bezpečnost Ruska a celého světa. Nacismus bohužel nemá hranic. Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Režim kontroluje velice pevně mimo jiné informační prostor, takže ruská
propaganda využívá i nejmodernějších poznatků z oboru...

Lukašenko působí jako „předseda minského výboru politické strany Jednotné Rusko“, míní Šír URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 00:40 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...Alexandra Lukašenka je nesamostatná, neboť za svou politickou existenci i život vděčí Vladimiru Putinovi. V Horizontu ČT24
to uvedl Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Bělorusko se sice dosud nezapojilo do bojových operací na
Ukrajině, na ruské agresi vůči svému sousedovi se ale...

Máte slovo s M. Jílkovou - zajištění bezpečnosti v průběhu války
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 03:18 , Sledovanost pořadu: 161 781 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:30 Máte slovo , AVE: 9 748 830,00 Kč , GRP: 1,80
...odpracuje někdo jiný, například USA, protože my sami tu vojenskou sílu nemáme, konstatuje politický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer. Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  -----
--------------- Dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ,...

Postoj Ruska k agresi na Ukrajinu
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 10:37 , Sledovanost pořadu: 85 648 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:00 Ranní Televizní noviny , AVE: 2 124 510,00 Kč , GRP: 0,95
...nesouhlasí. Ta je ale v menšině a nedostává možnost svůj názor svobodně vyjádřit ani sdílet. Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Já samozřejmě nechci v žádném případě bagatelizovat tu ohromnou osobní
statečnost, kterou to s sebou nese pro ty lidi, kteří v...

Živé vysílání 10:30
RÁDIO , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 11:33 , Poslechovost pořadu:
285 003 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 4 618 250,00 Kč , GRP: 3,17
...prohloubí. Otázky se ale týkaly třeba i volby informačních zdrojů. Na to se děti ptali novinářky a mediální teoreticky Alice
Němcová Tejkalová z fakulty  sociálních  věd . A ta navíc není jedinou novinářkou, která v podcastu vystoupí pozvání mladých
redaktorů přijala třeba i Nora Fridrichová z České...

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS vyzvala Organizaci spojených národů, aby razantně zasáhla na
Ukrajině a vyslala do země tzv URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 12:19 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...válka na Ukrajině? Debatovat budou předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS a odborník na
mezinárodní instituce Jan Karlas z Fakulty  sociálních  věd  UK . Moderuje Karolína Koubová. Popis podcastu Diskuse se
dvěma hosty, kteří hájí opačný názor. Široký záběr témat. Věda,...

Pro a proti: Pavel Žáček (ODS), Jan Karlas (odborník na mezinárodní instituce)
RÁDIO , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 12:26 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 486 400,00 Kč , GRP: 0,43
...KOUBOVÁ, moderátorka -------------------- A mým druhým hostem je odborník na mezinárodní instituce Jan Karlas z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte. Dobrý den. Jan KARLAS, odborník na mezinárodní
instituce, Institut politologických studií Fakulty ...

Putinova válka Evropu naučí realismu, říká Václav Bartuška URL
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https://refresher.cz/112075-Alexander-Lukasenko-Ukrajina-muze-skoncit-jako-Japonsko
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https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3456562-lukasenko-pusobi-jako-predseda-minskeho-vyboru-politicke
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3456562-lukasenko-pusobi-jako-predseda-minskeho-vyboru-politicke
https://talk.youradio.cz/porady/pro-a-proti/ministryne-obrany-jana-cernochova-z-ods-vyzvala-organizaci-spojenych-narodu-aby-razantne-zasahla-na-ukrajine-a-vyslala-do-zeme-tzv
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpro-a-proti%2Fministryne-obrany-jana-cernochova-z-ods-vyzvala-organizaci-spojenych-narodu-aby-razantne-zasahla-na-ukrajine-a-vyslala-do-zeme-tzv
http://www.newtonmedia.eu/


Putinova válka Evropu naučí realismu, říká Václav Bartuška URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 13:19 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...jejich vlasti. A pokud to dokázali na Ukrajině, může to dokázat kterákoli země na světě. Kdo je Václav Bartuška• Narodil se 14.
července 1968 v Praze .• Studoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě  a patřil ke studentským
vůdcům listopadové revoluce. Byl členem parlamentní...

Když Rada bezpečnosti OSN neumí kvůli ruskému vetu udržet mír, tak jí ty kompetence odejměme, navrhuje
poslanec Žáček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 13:19 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...uvádí v Pro a proti předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. Jan Karlas, odborník na mezinárodní instituce z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , věří, že v oblastech, v nichž OSN působit může, také koná.
„A v oblastech bezpečnosti, kde jsou limity této...

Pocta renesančnímu mistrovi: JRD dokončila projekt Rezidence Michelangelova URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: stavebniserver.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 15:19 , RU / den: 2 000 , Vydavatel:
stavebniserver.com , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,02
...výtvarného řešení, citem pro detail a provázaností s okolím, pochází od vítězky studentské architektonické soutěže Katedry
architektury FSV  ČVUT v  Praze . Nový bytový dům je inspirovaný dílem významné renesanční osobnosti Michelangela
Buonarrotiho: vstup zdobí velká skleněná plocha s detailem části...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:19 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 21 551 805,00 Kč , GRP: 0,88
...propast mezi Pekingem a Západem. A téma teď pro Jiřího Pondělíčka amerikanistou z katedry severoamerických studií
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Lidé. Tak o čem si myslíte, že se teď
pánové po telefonu baví a může Čína dát třeba už dnes najevo,...

Pomoc uprchlíkům v Česku
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:28 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 467 650,00 Kč , GRP: 3,38
...vysílání TN Live věnuje kolega Lukáš Richtár. Lukáš RICHTÁR, redaktor -------------------- Dobré poledne. Já toto téma
proberu se socioložkou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Marií Jelínkovou. Paní Jelínková, dobré poledne. Marie
JELÍNKOVÁ, socioložka FSV  UK  -------------------- Dobrý...

Média a mediální produkce jako téma minulosti i současnosti? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:54 , RU / den: 5 000 ,
Vydavatel: klubknihomolu.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...O Autorovi David Klimeš, PhD. je český novinář, držitel prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského. Vystudoval žurnalistiku a
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  a historii na Filozofické fakultě UK. V roce 2010, 2014 a 2016 byl nominován na
Novinářskou cenu v kategorii komentáře, v roce 2018...

Green Deal kvůli ruské agresi na Ukrajině nezanikne, ale svým způsobem vyhlásí „válku“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Tomáš Bruner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:54 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...by se snížila ekonomická provázanost, která státy – i když ne vždy – odrazuje od války. Autor je výzkumníkem Peace
Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  UK , specializuje se na mezinárodní právo. V rubrice komentáře dáváme
prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko...

Podpoří Čína Rusko ve válce na Ukrajině?
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 23:03 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 531 536,00 Kč , GRP: 0,73
...SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- Prvním hostem Horizontu je Michael Romancov politický geograf z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer. Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  -------------------- Dobrý večer. Hana SCHARFFOVÁ,...

Oslavy osmého výročí ruské anexe Krymu
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 01:01 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 5 243 225,00 Kč , GRP: 9,67
...moderátorka -------------------- Můžete zhodnotit celou tu show a projev Vladimira Putina? Jan ŠÍR, Katedra ruských a
východoevropských studií FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Tak to hodnocení asi by bylo takové, že představovalo
novou úroveň psychologické projekce Vladimira Putina. On se...

Francouzská krajní pravice se hádá a vytlačuje tu tradiční. Oslabit může kvůli Putinovi URL
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https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/architektura/pocta-renesancnimu-mistrovi-jrd-dokoncila-projekt-rezidence-michelangelova/
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Francouzská krajní pravice se hádá a vytlačuje tu tradiční. Oslabit může kvůli Putinovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 06:35 , Celková
návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , Vydavatel: A2 o.s. , Země: Česko , AVE: 5 200,00 Kč , GRP: 0,09
...pravici rozhodující hlas a k moci se bez pochyby zkusí dostat opět v příštích volbách. Autor je doktorand na Katedře
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK ....

Obojího se bojím URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ihano.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 08:35 , RU / měsíc: 149 366 , RU / den: 9 135 ,
Vydavatel: Futura a.s. , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,10
...ÚSTR, poradce ministra kultury Hermana, jenž se proslavil svým oslovením »mí krajané« na jednom ze srazů
sudetoněmeckého sdružení, absolvent Fakulty  sociálních  věd  UK , nikoli tedy historik, je zapšklý nenávistí. Proto se věnuje
ve svých brožurkách obhajobě vlasovců a šíření nenávisti proti...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 11:28 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 22 109 670,00 Kč , GRP: 0,83
...vztahů z toho jsme poskládali tak jako osnovu pěti bodech a pak vyplynou úplně přirozeně třeba mediální teoretička Alice
Němcová Tejkalová z fakulty  sociálních  věd , která mluvila právě zdroj informací, tak je moje učitelka z vysoké školy vlastně já
sám v tomhle tom hodně důvěřují, tak jsem dětem...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 13:32 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 17 487 360,00 Kč , GRP: 1,41
...relacích. mluvčí 1, -------------------- A situaci na Ukrajině ze všech úlů teď probereme s Vojtěchem vojenským výzkumným
pracovníkem pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte, tady. Dobrý den jako
zapsání. Tak pojďme se nejdřív probrat novinky z...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 15:44 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,88
...vojenské řešení situace v Mariupolu. mluvčí 1, -------------------- A Ukrajině, tentokrát s Janem Šírem z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Začněme, prosím vojensky tou aktuální
ztrátou Azovského moře. Je to pro ukrajinskou...

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 16:16 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 21 859 200,00 Kč , GRP: 0,88
...a mohli na Ukrajině postoupit ve svých vojenských operacích. Další komentář teď přímo ve studiu přidá Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  univerzity Karlova Karlovy. Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. Tak už.
Pokud začneme těmi frontový věcmi na Ukrajině, několik...

Ukrajinská armáda zastavila postup ruských vojsk u Kyjeva. Moskva použila hypersonické střely URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: škodaz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 18:17 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...že Rusové se budou snažit obležená města úplně dobýt, aby si uvolnili síly pro postup jinde v zemi,“ uvedl analytik Vojtěch
Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je skeptický k tomu, že by bezprostředně proběhly přímé mírové
rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a...

Mohuč dala tři góly z penalty, Češi kvůli covidu nenastoupili URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 18:17 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 ,
Vydavatel: Mediafax , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,05
... SpVgg Greuther Fürth – SC Freiburg 0:0 Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim 3:0 (1:0) Branky: 40. Stark, 63. Belfodil, 74.
Tousart 1. FSV  Mohuč 05 – DSC Arminia Bielefeld 4:0 (1:0) Branky: 1. Burkardt, 65. Niakhaté (pen.), 75. Burkardt (pen.), 79.
Ingvartsen (pen.) VfB Stuttgart – FC...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 18:21 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 15 836 535,00 Kč , GRP: 1,05
...zničili velký podzemní sklad raket a munice. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Podrobnosti teď probereme s
Vlastislavem břízou z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne, pane doktore. mluvčí 4, --------------------
Dobré. mluvčí 5, -------------------- Odpoledne...

Z Moskvy do Kyjeva za sedm minut. Tak rychle dokáže přinést smrt Kinžal URL
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https://a2larm.cz/2022/03/francouzska-krajni-pravice-se-hada-a-vytlacuje-tu-tradicni-oslabit-muze-kvuli-putinovi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F03%2Ffrancouzska-krajni-pravice-se-hada-a-vytlacuje-tu-tradicni-oslabit-muze-kvuli-putinovi%2F
https://www.ihano.cz/komentare/obojiho-se-bojim/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ihano.cz%2Fkomentare%2Fobojiho-se-bojim%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3457030-zelenskyj-vyzval-moskvu-k-intenzivnimu-jednani-situace-v-mariupolu-je-kriticka
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3457030-zelenskyj-vyzval-moskvu-k-intenzivnimu-jednani-situace-v-mariupolu-je-kriticka
https://tnbiz.cz/sport/457402
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftnbiz.cz%2Fsport%2F457402
http://www.newtonmedia.eu/


Z Moskvy do Kyjeva za sedm minut. Tak rychle dokáže přinést smrt Kinžal URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 19:38 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...zvuku. Co je ale velmi důležité, nejde jen o rychlost,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy výzkumný pracovník Institutu
politologických studií FSV  UK  Michal Smetana. Ačkoliv jsou hypersonické zbraně považovány za nové technologie, existující
mezikontinentální balistické rakety, které nesou...

Nejhorší fronta války je v Mariupolu, zčásti úspěšná je zatím obrana Kyjeva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: škodaz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 20:51 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...že Rusové se budou snažit obležená města úplně dobýt, aby si uvolnili síly pro postup jinde v zemi,“ uvedl analytik Vojtěch
Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je skeptický k tomu, že by bezprostředně proběhly přímé mírové
rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a...

Nejtvrdší fronta války je v Mariupolu, zčásti úspěšná je zatím obrana Kyjeva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: škodazafiher , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 11:15 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...že Rusové se budou snažit obležená města úplně dobýt, aby si uvolnili síly pro postup jinde v zemi,“ uvedl analytik Vojtěch
Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je skeptický k tomu, že by bezprostředně proběhly přímé mírové
rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a...

Jak se svými dětmi mluvíte o válečném konfliktu na Ukrajině? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Respekt , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 12:20 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Anketa , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,41
somatická koučkanovinářka a mediální teoretička, FSV  UKdětská psycholožka, terapeutka, centrum Locikalékař a spisovatel •
Autor: Matěj Stránskýsportovní komentátor

Živé vysílání 16:00
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 16:44 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:00 Živé vysílání , AVE: 21 244 410,00 Kč , GRP: 1,01
...Teď podrobněji o situaci na Ukrajině ve spojení s námi je Emil Aslan politolog z katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. Když vezmeme
dostupné informace, co se děje na bojišti. Už několik dní...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 17:47 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 17 236 890,00 Kč , GRP: 1,05
...Ukrajinci za druhé světové války Židům. Teď projev rozebereme ve studiu je Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra
izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. Co říkáte na ten
projev Volodymyra Zelenského, jak silně mohl zapůsobit na...

Rusko je parodie fašismu, říká expert. Kremelský režim se chová jako mafie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Marek Zavřel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 20:37 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...politické ekonomie. Vystudoval politologii na Masarykově univerzitě v Brně a momentálně dokončuje doktorské studium
mezinárodních vztahů na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Předmětem jeho odborného zájmu je energetická
politika a politické násilí v post-sovětském prostoru se zaměřením...

Jsme s Ukrajinou
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 01:38 , Sledovanost pořadu: 384 828 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:45 168 hodin , AVE: 0,00 Kč , GRP: 4,28
...že jsem dovolila přes televizní obrazovky šířit lži. Stydím se za to, že jsem dovolila dělat z lidí zombie. Michael ROMANCOV,
politický geograf, FSV  UK  -------------------- Pokud to, co jsme měli možnost vidět, byla skutečně její spontánní akce, tak
zasluhuje absolutní respekt za mimořádnou...

Vojenské konvoje na českých silnicích
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 01:38 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 653 158,00 Kč , GRP: 9,67
...kolony křižují české dálnice s nadsázkou skoro tak často jako polské kamiony. Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, katedra
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  -------------------- Těch konvojů uvidíme víc. Pravděpodobně jich taky
uvidíme víc, protože se bude víc cvičit. Andor ŠÁNDOR,...

Newsroom ČT24
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-z-moskvy-do-kyjeva-za-sedm-minut-tak-rychle-dokaze-prinest-smrt-kinzal-194485
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-z-moskvy-do-kyjeva-za-sedm-minut-tak-rychle-dokaze-prinest-smrt-kinzal-194485
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3457030-zelenskyj-vyzval-moskvu-k-intenzivnimu-jednani-situace-v-mariupolu-je-kriticka
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3457030-zelenskyj-vyzval-moskvu-k-intenzivnimu-jednani-situace-v-mariupolu-je-kriticka
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3457030-zelenskyj-vyzval-moskvu-k-intenzivnimu-jednani-situace-v-mariupolu-je-kriticka
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3457030-zelenskyj-vyzval-moskvu-k-intenzivnimu-jednani-situace-v-mariupolu-je-kriticka
https://www.respekt.cz/tydenik/2022/12/jak-se-svymi-detmi-mluvite-o-valecnem-konfliktu-na-ukrajine
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Ftydenik%2F2022%2F12%2Fjak-se-svymi-detmi-mluvite-o-valecnem-konfliktu-na-ukrajine
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-valka-invaze-ukrajina-extremismus-ruska-mafie-nacismus-fasismus-azov-donbas-luhansk-krym.A220318_193016_zahranicni_imzv
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Frusko-valka-invaze-ukrajina-extremismus-ruska-mafie-nacismus-fasismus-azov-donbas-luhansk-krym.A220318_193016_zahranicni_imzv
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Newsroom ČT24
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 02:11 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 1,03
...a zadavatelé reklam totiž svou značku s válkou neradi spojují, a to platí i v Česku. Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních
studií a žurnalistky FSV  UK  -------------------- Například, když se hovoří o nějakých tragických vojenských útocích, při kterém
zahynuly děti atd. tak spousta prostě značek...

Válka na Ukrajině trvá přes tři týdny
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 03:09 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 369 302,00 Kč , GRP: 0,75
...-------------------- Dění na Ukrajině teď okomentuje Jan Kofroň, politický geograf z katedry politologie Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju. Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut
politologických studií, FSV  UK  --------------------...

Ukázka barbarství i pokroku. Konflikt na Ukrajině učí svět o moderním bojišti i zkáze konvenční války URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: cc.cz – CzechCrunch , Autor: Vojtěch Sedláček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 10:50 ,
Celková návštěvnost: 463 200 , RU / den: 3 500 , Vydavatel: czechcrunch.cz , Země: Česko , AVE: 14 000,00 Kč , GRP: 0,04 , Návštěvy za měsíc:
463 200
...s dětmi čeká dlouhá cesta na západ, muži zůstávají, aby bránili svou vlast ve válce. Ta je podle Jana Kofroně z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ukázkovým příkladem klasické konvenční války se vším, co
k ní patří, tedy masivním nasazením dělostřelectva i...

 

Markéta Fialová: Občas musíme vést slušné řeči s neslušnými lidmi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ona.iDNES.cz , Autor: Jan Korbel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 00:47 , Celková
návštěvnost: 165 870 , RU / měsíc: 1 892 694 , RU / den: 193 522 , Rubrika: Vztahy , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,15 , Návštěvy za měsíc:
74 100 000
V populární dvojici s Karlem Voříškem kdysi sbírali
divácká ocenění jak na běžícím pásu. Dnes už nemusí dcerám doma televizním hlasem deklamovat: „Pan kaplan se v kapli
pokakal.“ Dávno dospěly a rady od nich teď dostává ona, říká v rozhovoru pro Týdeník 5+2.

Moderátorka Markéta Fialová ve velkém plánuje dovolené i oslavy s rodinou. Nechce už ztrácet čas a nechat se decimovat
covidem. Nosí piercing v pupíku a dcera jí kdysi poradila, aby se zeptala prezidentského kandidáta Vladimíra Franze, jestli je
tetovaný i na hýždích.

Týdeník 5plus2Každý pátek zdarma

Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Býváte nervózní před pátou odpoledne, kdy na CNN Prima News uvádíte Zprávy z regionů?

Je to přece jen živé vysílání. Jsou dny, kdy se nedaří, věci se dějí za pět minut pět, reportéři nestíhají, technika zlobí, vy nevíte,
co zbyde z připraveného scénáře… To pak samozřejmě jdu do studia pekelně nervózní. Naštěstí to není denně, většinou
máme vše solidně pod kontrolou, což je zásluha hlavně kolegů, které mám kolem sebe. Zprávy z regionů jsou pořad, který jsme
odstartovali před rokem, a z něhož máme upřímnou radost. V rámci CNN Prima News patří k nejsledovanějším a směle
konkurujeme obdobným formátům i na jiných kanálech. 

Markéta Fialová

Narodila se 5. února 1971 v Praze .Je absolventkou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
v oboru masová komunikace.Žurnalistickou dráhu začala coby redakční elévka v oddělení
vědy a techniky v deníku Mladá fronta.Svůj debut před televizními kamerami si odbyla v roce 1993
na TV Premiéra, dnešní FTV Prima.Od roku 2005 vytvořila
s Karlem Voříškem moderátorskou dvojici Televizních novin
na Nově, spolu posbírali spoustu ocenění v diváckých
anketách. Po odchodu Voříška na konkurenční Primu uváděla
mimo jiné pořad Střepiny.V roce 2019 přestoupila na stanici
CNN Prima News, kde moderuje pořad Zprávy z regionů. Do
něj přispívají i redaktoři mediální skupiny MAFRA.Od svých osmnácti let se potýká s těžkou nemocí krvetvorby,
lékaři jí tehdy diagnostikovali myelodysplastický syndrom.Je provdaná za podnikatele Alexe Zajíce, který je napůl
Kazach. Mají spolu dcery Almu (2001) a Emmu (2004). 

Přinesla vám novinařina příběh, na který nikdy nezapomenete?

Takových je bezpočet. Zvlášť z období, kdy jsem za informacemi, za kauzami, za lidmi a jejich příběhy vyjížděla do terénu. A je
to jedna z věcí, kvůli které tu profesi miluju, že vás dovede k lidem, s nimiž byste se jinak nepotkali. Skvělí vědci, sportovci,
umělci, ale i lidé, kteří jsou ve svém oboru absolutní špička, ať už vyrábějí kytary, staví skalky nebo třeba pečou dorty. Takové
setkání vás nesmírně obohatí. Ale novinařina vás na druhou stranu nutí vést slušné rozhovory s lidmi, kteří sice mají kravatu,
ale vy o nich víte, že to opravdu slušní lidé nejsou a jen tak byste si s nimi kafe nedali. Ale i to je trénink, který je potřeba.
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Jste ráda před kamerou sólo? Nechybí vám moderování ve dvojici?

Já jsem měla vlastně jen jediného stálého parťáka, a to je Karel Voříšek. A díky tomu, že teď pracujeme pro stejný kanál, tak
spolu občas i moderujeme, byl to třeba speciál k úmrtí prince Philipa. I když to samozřejmě nebyla veselá práce, s Karlem na
sebe slyšíme a je to super. Ale když moderuju sama, nemám z toho žádný stres. Víte, že se zkrátka ve studiu musíte spoléhat
jen sám na sebe. Ale v režii máte početnou skupinu lidí, bez které byste byli ztraceni, oni jsou ti, kteří hasí požáry a řeší
nenadálé kolize, které s sebou živé vysílání nese. A to nemluvím o dalších lidech, jako jsou kameramani, technici ve studiu,
kostyméři, maskéři… To, že je člověk pak na obraze sám, je vlastně iluze, to vysílání je práce týmu.

Když zhasne červená na kameře, změníte se v jiného člověka?

Moje holky tomu odmalička říkaly, že nasadím „televizní hlas“. A když u nás bývaly holčičí večírky, tak vrcholem dětské zábavy
bylo, že jsem „televizním hlasem“ řekla „pan Kaplan se v kapli pokakal“. To se zbořily smíchy a já jsem se cítila jako opravdová
hvězda! Ale že bych se změnila v jiného člověka, to asi ne. Moje máma na mně vždycky pozná, když mě bolí hlava, a lidi mě
poznávají i nenamalovanou, tak jsem to asi pořád já.

Kdysi jste řekla: Hlavní je mít se na co těšit. Na co se těšíte dnes, po dvou letech s covidem?

Tak jako každý… Až už budeme moct žít normálně a naplno, bez obav a bez nejistoty, která se chvíli dá vydržet, ale
dlouhodobě lidi decimuje. Takže my už ve velkém plánujeme, lyžování, rodinné dovolené i oslavy. Už nechci ztrácet čas.

Kam se ráda vypravíte s lyžemi?

Já miluju sníh a zimu vůbec, jsem dokonce školená lyžařská instruktorka, ale běžky mě zatím míjejí. Zatím jsme na sjezdovkách
celá rodina, všichni jsme si zkusili i snowboard, ale sjezdovky jednoznačně vítězí. A milujeme Itálii, a to v zimě i v létě. Ale začala
jsem jako většina pražských dětí v Krkonoších, kde se naučily i moje holky, tak to tam mám moc ráda. Zvlášť na Pec pod
Sněžkou nedám dopustit. 

Prý jste se kvůli manželovi učila golf... 

Když jsme se seznámili, já lyžovala, on ne, on hrál golf, já ne. Tak jsme se dohodli, že se to naučíme, abychom byli kompatibilní.
To se i stalo, ale jak se narodily holky, tak jsme ten čas chtěli věnovat jim a ne golfu, protože ten ho spolkne fakt hodně. Tak
jsem dala bag s holemi do rohu garáže, myslím, že z módy nevyjdou. A až přijde chvíle, kdy už s námi dcery na dovolenou
nebudou chtít jet, tak je mileráda opráším, udělám si znovu zelenou kartu a jdu do toho, golf je super. A já se ráda hodně
projdu.

Takže rodina sportuje spolu?

Golf společně nehrajeme, ale na hory jezdíme, jak to jde. Párkrát za sezonu na lyže, když to vyjde, a v létě zase chodit, čím výš,
tím líp. Ale občas to kombinujeme s pobytem u moře, to je asi pro holky nejlepší kompromis.

Kdy vám bylo nejhůř?

Asi každý takové momenty v životě má… U mě jsou spojeny s nemocí, se kterou žiju od své plnoletosti. Občas se probudí, a to
pak nevíte dne ani hodiny. A samozřejmě vám jde hlavou… co si tady beze mě ta moje rodina počne. Ale o tom asi nechci
mluvit.

Sešlápnete někdy pedál v autě až na podlahu? Jak jste se kdysi dostala k závodění?

V poslední době šlapu na pedál zvlášť ráda, protože nově řídím elektromobil a ten, jak asi víte, má naprosto skvělé zrychlení!
Ale pro pravověrce závodních okruhů to je samozřejmě jako šampaňské bez bublinek. Manuální převodovce a vůni benzínu se
nevyrovná nic. Na tehdejší Ford Fiesta Cup jsem se dostala coby „VIPka“ jednoho z týmů a dva roky jsem to tam s nimi táhla
každý víkend od dubna do září. Za tu dobu jsem považovala za úspěch, když jsem se udržela na chvostu a dojela, ale
zkušenosti to byly k nezaplacení.

Máte stále piercing v pupíku?

Mám a střídám ozdoby jako náušnice. Ale už nejsem v rodině sama. Sedmnáctiletá dcera přišla s tím, že chce „jako má máma“.
Na to lze těžko něco namítat.

Prý trpíte na boty. Máte slabost pro lodičky nebo spíš tenisky?

Nevím, jestli už je to slabost, ale hezké boty mě baví. A ty značky, kde má design nějakou linku, kvalitu materiálu i zpracování a
nejlíp také příběh. Ale nerada nosím okatě značky, v práci ani nesmím a v soukromí mě žádná neplatí, tak proč bych to dělala?
A u kabelek to mám stejně, v poslední době u mě vítězí menší čeští návrháři, u kterých jsem našla přesně to, co mi vyhovuje.

Markéta
Fialová
s dcerami.
Dorostly
a je jim už
20 a 17 let.
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Na svět se
dívají více
zpříma,
takže na ně
hodně dá.

Dcera Alma vám kdysi poradila zeptat se prezidentského kandidáta Vladimíra Franze, jestli je tetovaný i na hýždích. Dostala
jste od té doby od dcer podobně „cennou“ radu?

Ta rada od Almy byla jednou z mnoha a nebyla vůbec špatná. Děti se někdy na svět dívají fakt víc zpříma. Moje holky mezitím
dorostly do věku 17 a 20 let, takže s nimi už konzultuju leccos a hodně na ně dám.

Vyrážíte i přes covid do ciziny?

Sice omezeně, ale cestovali jsme v létě i klasicky do hor za sněhem. Tam se snad dostaneme i letos na jaře a pak chceme jet
poprvé s mužem sami do Norska. Zatím dáváme dohromady místa, co by nás zajímala, zvažujeme dopravu, ale věřím, že to
dopadne, tak se těším jak malá. Sever je pro mě zatím neznámou končinou a vždycky jsem se tam chtěla kouknout.

Jakou milujete muziku, film a knihu?

Těch by bylo! Většinou žiju tím posledním, co mě v tom dobrém smyslu sebralo. Třeba v létě vydané album kapely Southpaw s
Jiřím Burianem. Většina ho zná jako Kapitána Dema, ale tohle je úplně jiná liga. Moje oblíbená knížka je Zlomek celku Steva
Toltze. A naposledy jsem byla v kině s Emmou na Cruelle od Disneyho a dobře jsem se bavila.

Obrací se nám to už k lepšímu?

To je otázka, nakolik si připouštíme, že to bylo a je špatné teď. Ten, komu já můžu třeba v politice tleskat, se vám může jevit
jako totální loser, na to neumím odpovědět. Jasně… covid nám dal a dává zabrat všem. Každý vzdoruje po svém, ale ten
setrvalý tlak nejistoty a obavy, vůči tomu není imunní nikdo. Věřím ale, že teď už zažíváme finále. A co se týká zdraví a vztahů,
na obojím je podle mě třeba pořád pracovat, protože právě na tom nakonec záleží nejvíc.

Kdy býváte šťastná?

Když mám kolem sebe svou rodinu a lidi, co mám ráda. 

Foto:
Markéta Fialová
Petr Kozlík, MAFRA

FotoGallery:
Markéta Fialová
Petr Kozlík, MAFRA
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Moderátorka Markéta Fialová
Petr Kozlík

Markéta Fialová a Roman Šebrle při moderování Hlavních zpráv (10. listopadu 2020)
CNN Prima News

Moderátorka Markéta Fialová
Petr Kozlík, MAFRA

Markéta Fialová (1997)
Archiv M. Fialové

Markéta Fialová (2001)
Archiv M. Fialové
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Zvyšování úroků už nemá smysl. ČNB musí víc posílit korunu
TISK , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 14 , Autor: Tomáš Havránek , Vytištěno: 13 500 , Prodáno: 3 430 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 11.03.2022 01:31 , Čtenost: 69 370 , Rubrika: Názory , AVE: 76 265,01 Kč , Země: Česko , GRP: 0,77
Zásah České národní banky na podporu koruny, který minulý týden ohlásila, byl nevyhnutelný. Jediný způsob, jak může ČNB
letošní inflaci snížit, je nechat výrazně posílit měnu. Tím rychle zlevní energie a další dovážené zboží. Naopak další zvyšování
sazeb nemá valný smysl, a to ze dvou důvodů. 
Zaprvé, takové opatření se v cenách plně projeví až po dvou letech. S letošní pádivou inflací neudělá nic. Zadruhé, inflace brzy
dosáhne až 15 procent a úrokové sazby po jejím odečtení budou rekordně záporné. Pokud reálné sazby očištěné o inflaci
stoupnou z minus 10 procent na minus 8 procent, spořit začne málokdo. 
Bohužel k podpoře koruny se ČNB nerozhodla z vlastní vůle. S trochou nadsázky (ale opravdu jen trochou) můžeme říct, že
koruně začala pomáhat až pod hrozbou jaderné války. Právě válka a rychlé intervence sousední Národní banky Polska donutily
k zásahu i ČNB. Místo toho, aby své obrovské devizové rezervy aktivně používala k plnění ústavního cíle, ČNB se ocitla ve
vleku událostí bez vlastní strategické iniciativy. 
Navíc pomoc koruně byla dosud jen symbolická. ČNB se ani nepokusila posílit ji na předválečnou hladinu. Zareagovala tak
pozdě, že nezabránila panickým nákupům valut ze strany mnoha Čechů. Inflace ve výši 15 procent, kterou brzy okusíme, půjde
z větší části právě na vrub naší centrální banky. Zvyšování úroků má smysl tehdy, když je rychlejší než růst inflace. Tomu se v
ekonomické hantýrce říká Taylorův princip. Inflace ale roste tak rychle, že takové zvyšování sazeb by spustilo státní bankrot. Je
nutné použít jiný nástroj. 
Tím nástrojem je právě kurz. ČNB je v Evropě vedle Švýcarské národní banky jediná, která má dostatek devizových rezerv, aby
s inflací výrazně pohnula. Švýcaři to dělat nemusejí, inflace u nich je stále nizoučká. Ale neochota ČNB plnit svůj ústavní úkol je
nepochopitelná. Tím úkolem není stabilita kurzu, ale cenová stabilita. Nejpozději v září loňského roku tak měla začít postupně
rozprodávat devizové rezervy, přičemž k tomu byla opakovaně vyzývána ze strany odborné veřejnosti. 
Proč to ČNB nedělá? Zkušenost s intervencemi z let 2013–2017 pro bankovní radu nebyla příjemná. Na druhou stranu teď by
jen prodávali eura, která tehdy nakoupili. Tedy jednalo by se vlastně o neutralizaci dřívějších intervencí a přiblížení koruny
trajektorii, na níž by se nacházela bez nich. Aby se zabránilo spekulacím, je nejlepší nastavit jasné pravidlo odprodeje rezerv,
například jedno procento objemu každý měsíc po dobu čtyř let. Už při oznámení tohoto opatření by koruna výrazně posílila, což
je právě to, co teď potřebujeme. 
Dnes máme větší problémy než inflaci. Přesto by ČNB neměla rezignovat na cenovou stabilitu, i když to obnáší jinou než
učebnicovou taktiku. Nezbývá než věřit tomu, co naznačuje v rozhovoru na webových stránkách centrální banky hlavní ekonom
ČNB Petr Král: „Pro všechny bude nejvýhodnější a nejméně bolestivé si uvědomit, že to, co každý může udělat pro nízkou
inflaci v budoucnosti, je věřit již dnes tomu, že dvouprocentní inflace skutečně opět bude.“ 
Příznačné je, že tento citát vybrala ČNB jako nejdůležitější z celého rozhovoru a několik dní ho prezentovala na svých
stránkách jako hlavní sdělení. 

O autorovi: Tomáš Havránek, ekonom IES FSV UK

MPO zve na seminář k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: roznov.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 09:43 , RU / den: 3 500 , AVE: 1 500,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 0,04
Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá další seminář ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 14:00 do 16:00 na MS TEAMS a v hlavní
budově MPO na adrese Na Františku 32, Praha 1. Tentokrát na téma finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů
vůči Ruské federaci a Bělorusku. Jde o akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve
čtvrtek od dvou do čtyř“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá další seminář ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 14:00 do 16:00 na MS TEAMS a v hlavní
budově MPO na adrese Na Františku 32, Praha 1. Tentokrát na téma finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů
vůči Ruské federaci a Bělorusku. Jde o akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve
čtvrtek od dvou do čtyř“. 
Pokud máte zájem se akce účastnit, registrujte se prosím e-mailové adrese viktora@mpo.cz. Nezapomeňte uvést, jestli se
budete akce účastnit fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. 
Vystupující: 
Vilém Semerák, vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI 
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP 
Karel Bureš, partner, CORPIN 
Josef Němeček, ředitel, Patria.cz (TBC) 
Záznam z předchozího semináře je k dispozici zde: 

Český pavilon na EXPO v Dubaji je pro chytré lidi, vsadil na technologie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: bydleni.idnes.cz , Autor: Eva Vacková pro iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 09:43 ,
RU / měsíc: 520 716 , RU / den: 46 514 , Rubrika: Architektura , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,52
Český pavilon na EXPO v Dubaji je pro návštěvníky magnetem již tradičně díky designu a architektuře, ale také třeba unikátní
technologii S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu. S čím dalším je spokojený Jiří František Potužník, generální komisař české
účasti, a co zajímavého čeká na návštěvníky na závěr světové výstavy?
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Všeobecná světová výstava EXPO 2020 po ročním odkladu probíhá v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (prvně v
arabském prostředí) za účasti takřka 200 států a potrvá do 31. března. 

Noční pohled na český pavilon

Na našem národním pavilonu, který vyrostl v zóně Sustainability nepřehlédnete nápis Czech Spring. To proto, že Česká
republika má být v rámci Evropy vnímaná jako pomyslný pramen (Spring). 

Je prezentovaná jako země přírody, vědy a inovací. Hlavním tématem zároveň lákadlem se stal systém Solar Air Water Earth
Resource (S.A.W.E.R.). Za využití solární energie totiž vyrábí ze vzduchu vodu zavlažující zahradu v okolí pavilonu. 

Ten je postavený podle vítězného návrhu Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla z ateliéru Formosa AA. Budova sama o sobě působí
jako výstavní exponát. Je vybavená nejenom vyspělými technologiemi, ale i moderním českým designem, osvětlením nebo
keramickými obkládačkami. 

Atmosféru interiéru podpořila řada světelných či uměleckých instalací a objektů. Nad pavilonem v místě, kde ještě nedávno
byla vyprahlá poušť, visí Mrak. Ale nezaprší z něj. Jde o umělecké dílo vytvořené z nerezových trubek přecházející dovnitř, kde
se potkává s technologickými nezakrytými rozvody. Přiznání je tím povýšené na jejich vystavení. 

Největší exponát národní expozice – téměř pětimetrová socha Victoria Robotorum, kterou Jaroslav Róna vytvořil z jediného
kusu žuly. Dílo vzniklo ke stému výročí premiéry hry R.U.R. v Národním divadle,

Cesta pavilonem má svůj příběh: tvůrci se snažili podle druhu jednotlivých exponátů ovlivnit podobu a umístění těch ostatních
tak, aby na sebe navazovaly. Většina exponátů včetně designových a uměleckých reprezentuje inovace,? nové úsporné
způsoby výroby, skladování, transportu i využívání. Pod ukrajinskou vlajkou

V jednom z rozhovorů jste prozradil, že během světové výstavy se stáváte ještě větším vlastencem. Co bylo tentokrát největší
emocí, na co jste pyšný?

Otázku bych rozdělil do dvou. Jednak na obsah expozice a na vystavované exponáty, jako je teď kupříkladu instalace inovací
Akademie věd ČR, Energy the Smart Way (Energie chytře). Její součástí je model lodi, která umí polykat plastový odpad v
mořích a ekologicky z něj vyrábět topný olej a pitnou vodu.

Mimochodem plastový ostrov v Pacifiku zabírá plochu už třikrát větší než je Německo, takže jde o řešení naléhavého a
celosvětového problému. A to je ta druhá rovina. Říkám jí „ideály české humanity“. Naplňuje mě, že naše technologie se
zaměřují na čistší a zdravější svět. 

Ale vlastenectví se odvíjí i od dalších aspektů. Minulý týden jsme jako první na EXPO vztyčili nad pavilonem vedle naší i
ukrajinskou vlajku. S přítomným prvním náměstkem ministra zahraničí jsme se pod ní vyfotili, aniž by kdokoli zaváhal, jak se v
takové situaci zachovat. Náš národní příspěvek tím získal i civilizační akcent.

Na čem jste postavil koncepci národního pavilonu?

Na prezentaci vědy a původních inovací, vysokých škol a soukromých firem, které jsou často nejlepší na světě. Ať už jde o
výrobce 3D tiskáren Prusa Research, keramické obkládačky RAKO splňující nejvyšší technické i designové parametry či téměř
neviditelné nanostruktury společnosti IQ Structures, které umí dorážet jednotlivé paprsky světla a šetřit tak energii nebo
vyrábět nepadělatelné hologramy. Naštěstí máme světově vynikajících firem dost.

Setkáváte se někdy i s kritikou „náplně“ pavilonu?

Máme i kritické ohlasy, ale není jich mnoho. Snažil jsem se naši zemi, jakkoli požehnanou ve smyslu přírodních krás či
nádherných měst, představit jinak než jako historické echo. Chtěl jsem ukázat, že české mozky myslí na současný svět, že
české ruce pro něj dokážou něco udělat! Některým návštěvníkům (vždy českým) chybí fotografie gotických hradů a vzpomínky
na někdejší úspěchy.

Ne každý musí být z hi-tech expozice nadšený, což chápu a snažím se náš koncept vysvětlovat. Ale pokud se místo argumentů
setkám s větší mírou agresivity, zejména vůči mému týmu, nezbývá mi než odpovědět, že česká expozice není pro hlupáky. 

Technologickým a výstavním jádrem pavilonu je systém S.A.W.E.R . Zařízení, které autonomně vyrábí vodu ze vzduchu pouze
pomocí sluneční energie. Zavlažuje zahradu vysazenou v dubajském písku a ukazuje, jak vytvořit oázu v poušti.

Na minulém EXPO v Miláně jsme si vedli dobře, získali několik cen. Máte signály, že i letos se jich dočkáme?Cenu BIE za
architekturu jsme v Miláně dostali po šedesáti letech, to se nedá opakovat pořád. A další ceny vypisovala převážně média, zde
jsou pořádky jiné. Média nepředbíhají, respektují autority vlád a čekají na jejich pozice. 

Do nezávislých hlasování se moc nepouštějí. Jedinou výjimkou je soutěž titulu EXHIBITOR, která má skončit k 21.3. Nicméně
pár dílčích uznání máme už teď.

Předpokládám, že náš pavilon patří k vyhledávaným. Které pochvaly a od koho si vážíte?

V minulých dnech nás nečekaně navštívil ministr pro vzdělávání z Abu Dabí. Přišel si prohlédnout nejen systém S.A.W.E.R.
(technologii vyrábějící vodu ze vzduchu), který je pro návštěvníky magnetem, ale celý pavilon. Na odchodu neskrýval údiv, kolik
toho naše země světu dala a dává. A jsme i mediálně zajímaví, kupříkladu stanice BBC natočila o S.A.W.E.R. dvacetiminutový
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pořad. Nic podobného jsem u jiných expozic nezaznamenal.

Udržitelnost, Mobilita, Příležitosti, to jsou tři vyhlášená témata. Proč jste zvolili první ze jmenovaných. Nebo to bylo početně
omezené, aby nepřevažovali zájemci dejme tomu v Mobilitě?

Já jsem ve své koncepci navrhl zmíněnou technologii, která dokáže samostatně stvořit oázu v poušti, a od počátku jsem
usiloval o pozemek v zóně Sustainability.

V praxi je to tak, že organizátoři připraví výstaviště na určitém půdorysu s pozemky (v tomto případě s šedesáti), na nichž se dá
pavilon postavit. Ale abyste nějaký dostali, musíte koncepci překlopit v tematické prohlášení, a jen když naplníte jejich
představy, pozemek vám dají. A teprve pak můžete začít soutěžit pavilon, shánět firmy, ladit expozici i rozpočet … 

Centrálním exponátem pavilonuje Venus - největší leštěná skleněné socha na světě od Vlastimila Beránka.

Není pak pět let na přípravu málo?

To je spíš luxus, tolik let příště nebude. Další EXPO se chystá v japonské Osace na rok 2025. Zbývají tedy jen tři roky, navíc
pozemků tam bude méně, asi čtyři desítky.

Počítáte s přípravou?

Zatím ne. V České republice s koncem každé světové výstavy kancelář pro EXPO zaniká a komisař se ocitá na trhu práce.
Teprve když vláda odsouhlasí další účast, ministerstvo zahraničí rozhodne, jakým způsobem pozici obsadí, buď přímo, nebo
cestou výběrového řízení.

Do jaké míry na ni stát přispívá?

Tentokrát jsme dostali částku 160 milionů, která byla kvůli odložení výstavy navýšena o 25 milionů. K tomu jsme na EXPO v
Miláně dokázali něco vydělat a na kontě mé kanceláře zůstalo i s finančními prostředky po Šanghaji, tedy výstavě v roce 2010,
asi 70 milionů. Soukromý sektor přispěl na Dubaj částkou 120 milionů.

Téma vody stejně jako v Miláně zafungovalo. Tentokrát jste ji přivedli až do pouště. Technologie S.A.W.E.R. vznikla na váš
popud. Jak nápad vznikl?

Chtěl jsem stvořit oázu v poušti jako wow efekt s tím, že voda je i strategickou surovinou budoucnosti. Přesvědčil jsem autory
pěti patentů, z nichž se S.A.W.E.R. skládá, aby se dali dohromady. A díky Univerzitnímu centru energeticky efektních budov
ČVUT se z technologie (na níž se tu stojí fronta) stal zajímavý prodejní artikl. V Miláně se voda stala magnetem pavilonu díky
vítěznému návrhu s brouzdalištěm. V Dubaji jsem si uvědomil, že to nepůjde kvůli obrovskému odpařování vody. V zóně
Udržitelnosti bychom se museli stydět. Voda musela dovnitř pavilonu.

z pramene vyrůstá Srdce pavilonu - ocelové kapiláry nechávají stékat po sobě a skleněných embryích, jak prorůstají zdmi, a
vytvářejí Oblak , který chrání návštěvníky i zahradu. Dílo Jana Dostála je největší ručně tvarovanou nerezovou plastikou na
světě.

Autoři našich expozic vždy vsadili na národní kuchyni a pivo. Přizpůsobili jste pouštnímu podnebí nabízený jídelníček?

Dubaj je moderní a ví, že pokud chce stavět na turistickém ruchu, musí přijmout, že pivo k naší kultuře patří. Musíte získat
licenci na jeho prodej, ale nic se na něm nemění: voda je z Plzně, chmel ze Žatce a neměnila se ani hladina alkoholu. To spíš
složení jídel. Svíčkovou tady nemůžete prošpikovat vepřovým špekem. Ale čeští kuchaři si poradili a naučili to i místní
pomocníky.

Zajímavou gastronomii najdete na celém Expu:

Šanghaj, Miláno, Dubaj… Potřetí se podílíte na organizaci české účasti, podruhé ve funkci generálního komisaře. Jaké
konkrétní profese či dovednosti v sobě tato funkce zahrnuje?

Současná definice se odvíjí od změny, kterou prosadil v roce 2012 tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Odklonil se
od přímého jmenování komisaře a rozpočtu čerpajícího jen veřejné peníze. V rámci veřejné soutěže požadoval od autora
vítězné koncepce ideový scénář i jeho realizaci. 

Takže pracuji jako produkční, který si musí ověřit, co kde stojí, vysoutěžit dodavatele a ohlídat je, řešit změny, aniž by byly
dotčeny termíny či rozpočet … víceméně je to práce krizového manažera.

Fluidum od autorů Petra Vacka a Adama Ciglera – kinetický systém pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel přetváří odraz
diváka a jeho okolí jako vertikální vodní hladinu.

V týmu je vás šest, není to podstav na takovou akci?

Je to strašně málo, ale všechno stojí na radikálním snížení nároku na veřejný rozpočet. Myslím, že stát nemusí platit všechno.
Máme spoustu skvělých firem, které mají nápady i odvahu, dokážou se prezentovat na světové úrovni, účast si i sami zaplatí.
Řekne-li vám mladý manažer, že na sebe bere odpovědnost za dobré jméno své země a investuje desítky milionů, nemáte
daleko k slzám.

Máme na EXPO větší konkurenci? Zaujal vás některý pavilon?
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Určitě, ale odděluji architekturu od expozice. Někteří mají jako my obojí, například Němci: perfektní architekturu, řadu inovací,
interaktivní expozici. Co se týká architektury, jsou naprostou peckou pavilony Emirátů, Saudské Arábie, Velké Británie. Já bych
citoval jednoho člena poradního sboru: líbí se mi pavilony střízlivé elegance, tedy i ten náš.

Není vykřičníkem, ale architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl navrhli funkční budovou, kterou ozvláštňuje největší ručně tvarovaná
ocelová socha na světě. Venku bují zahrada zalévaná vodou získávanou ze vzduchu, na střeše máme bar. Expozice je
otevřená, přátelská, nenutíme návštěvníky sledovat pět minut video smyčku a pak je hned neženeme dál.

Podléhá současné výstavnictví trendům? Mám pocit, že pokud expozice neobsahuje něco interaktivního, jako by nebyla…

To, co dnes interaktivní technologie umožňují, je skvělé a dostane vás za rámec reality. EXPO je ale výstava, nikoli kino. Je
přece velkým rozdílem mít fotku Eiffelovky, nebo pod ní stát a vidět s jakou jemností jsou vyklepané obrovské nýty. To vás
vezme. Výstava je v reálném objektu a měla by obsahovat reálné věci, nejen 3D brýle.

Skleněné sousoší Lovers propojuje spirály v barvách vody a písku a prolínání milence v modré a milenky v ambrové - autor
Vlastimil Beránek.

Nyní převzalo výstavní štafetu v rotační expozici Národní technické muzeum. Ukazuje skutečný polarograf Jaroslava
Heyrovského a čočkostroj Otty Wichterleho a exponáty doplňuje interaktivní hra Technologický strom. Tak se mi to líbí.

Zmiňujete Eiffelovku, ta přežila pařížskou výstavu z roku 1889, Brusel láká turisty na Atomium, výstavní exponát z roku 1958.
Zůstane něco symbolického v Dubaji?Možná český pavilon. Organizátoři nás požádali, ať ho tu necháme dalších pět let. S tím
ale souvisí řada právních otázek, které se musí doladit. I to, zda a za jakých okolností tu zůstanou i některé exponáty.

Vystavujete v extrémních podmínkách, písek, horko, sůl… Součástí pavilonu jsou odolné keramické dlaždice. Je toto rovněž
způsob, jak do „příběhu“ zapojit tradiční 140 let starou značku, která ale pracuje s nejmodernějšími technologiemi?

Snažili jsme se, aby pavilon zůstal i v detailu pokud možno český, a nebyla to jen skořápka. Oslovili jsme firmy prostřednictvím
jejich sdružení i Svazu průmyslu a dopravy. Ambicí byla budova plná udržitelných materiálů. RAKO nejen používá šetrné
technologie, ale dovezlo lodí do Dubaje neuvěřitelných 1 000 m2 obkladového materiálu. Firmy to nemají lehké, platí za
materiál i instalaci. Na druhou stranu jim nabízíme mediální a marketingové služby a několik firem už tu uzavřelo kontrakty.

V lednu dorazil do českého pavilonu půlmiliontý návštěvník. Jak jste na tom s čísly necelý měsíc před koncem?

Aktuálně je to 800 tisíc. Začátek října byl horký, EXPO nebylo zcela hotové a lidé se báli covidu, takže návštěvnost byla nižší.
Teď máme pořád plno, i přes 15 000 lidí za den. Milion celkem by byl úspěchem, zdá se, že reálným.

Socha Fenix ??Energy od Jakuba Nepraše zobrazuje v první „vrstvě“ tok času a energie, na kterém závisí dnešní svět, a ve
druhé duševní svět člověka.

Národní den proběhne 21. března. Bude tím nejlepšímnakonec? Na co byste zájemce o EXPO pozval?

V rámci Světové výstavy to musí být na úrovni, na pódium nemůže vběhnout Franta Tučňák (pobaveně). Na EXPO zazní vážná
hudba, ale také český vtip. 

A připravili jsme světovou premiéru projektu iMucha v hudební režii Michala Dvořáka. Díky 3D projekci ožijí Muchovy obrazy a
doprovodí je hlas herce Pierce Brosnana.

Máte tedy na starost i „kulturu“?

Inicioval jsem pouze projekt k loňskému stému výročí uvedení slova robot do života a jeho vstupu do světového slovníku. Uvést
celou Čapkovu R.U.R. není na EXPO možné, jak kvůli délce, ta jazykovým bariérám. Po dohodě s Radimem Vizvárym (mim a
ředitel Laterny Magiky) jsme proto uvedli pantomimu s hudebním doprovodem Michala Pavlíčka. A nové jevištní technologie
pomohly oživit i slávu Laterny Magiky spojené s EXPO 1958 v Bruselu.

Dlažby a obklady RAKO se objevily jak v exteriéru, tak v interiéru českého pavilonu.

Věděli Češi, že slovo robot je naše?

Věděli, ale i pár lidí z Asie, zejména Japonci. Před pavilonem pak stojí trvale žulový sedmnáct tun vážící monolit. Robot
respektive socha od Jaroslava Róny. Třímá nad hlavou lebku člověka a vyzývá všechny, aby si uvědomili, že přestanou-li
technologie sloužit člověku, a člověk začne sloužit umělé inteligenci, dopadne to takto. Čapkovské memento zní: používejme
technologie, ale ponechme si kus přirozeného světa v nás i okolo nás!

Kdo je Jiří František Potužník

Jiří František Potužník se narodil v roce 1970 v Praze. Vystudoval Střední zdravotnickou školu, kterou ukončil maturitou v
oboru zubní laborant. Až po roce 1989 vystudoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univezity Karlovy v Praze  a
současně začal pracovat jako redaktor, editor, moderátor a dramaturg v zahraniční redakci České televize, byl stálým
zpravodajem při institucích Evropské unie, působil jako reportér pořadu Reportéři ČT, scénárista a režisér dokumentů. 

Pedagogicky působil jako externí přednášející na katedře kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od
listopadu 2008 do května 2009 byl mluvčím předsednictví České republiky v Evropské unii, ale z této funkce na vlastní žádost
odešel. V roce 2012 byl jmenován vládou České republiky generálním komisařem národní účasti na EXPO 2015 v Miláně, když
předtím již zastával funkci ředitele marketingu a komunikace české účasti na EXPO 2010.
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Zdroj: Wikipedie

Noční pohled na český pavilon

Česká stopa na EXPOČeskoslovensko se poprvé zúčastnilo Světové výstavy v Riu de Janeiro před sto lety, v roce 1922. První
národní pavilon v dekorativním stylu připomínajícím lidová stavení navrhl architekt Pavel Janák.V roce 1958 se v Bruselu
konalo EXPO prvně od 2. světové války. Československo získalo hlavní cenu Zlatou hvězdu i dalších třináct ocenění. Expozici
nazvanou Jeden den v Československu navrhl Jindřich Santer ve spolupráci s Jiřím Trnkou, Antonínem Kybalem, Stanislavem
Libenským či Janem Kotíkem.Československý pavilon v kanadském Montrealu v roce 1967 postavili podle návrhu architektů
Miroslava Řepy a Vladimíra Pýchy. Poprvé na světě diváci mohli vidět interaktivní film Člověk a jeho dům v rámci úspěšného
projektu Kinoautomat. Český pavilon na EXPO 2015 v italském Miláně získal bronzovou medaili za architekturu. Dvojice
brněnských architektů ze studia Chybik&Kristof architects jej navrhla z recyklovatelných kovových modulů (kontejnerů), které
vyrobila vizovická firma Koma.Do finále výběrového řízení na realizátora pavilonu pro EXPO 2020 v Dubaji se dostalo pět
návrhů. V odborné komisi zasedli architekti Eva Jiřičná, Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš, Michael Klang, David Vávra, zástupci
akademické, umělecké a podnikatelské obce.

Foto:
Nad pavilonem v místě, kde ještě nedávno byla vyprahlá poušť, visí Mrak. Jde o umělecké dílo vytvořené z nerezových trubek
přecházející dovnitř, kde se potkává s technologickými nezakrytými rozvody. Přístupové cesty k pavilonu pokrývá dlažba RAKO.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

FotoGallery:
Exponát s názvem Zlatý déšť od Lasvitu je vyrobený z kovových vláken a skla a spojuje tradiční sklářskou výrobu s moderními
technologiemi.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Nad pavilonem v místě, kde ještě nedávno byla vyprahlá poušť, visí Mrak. Jde o umělecké dílo vytvořené z nerezových trubek
přecházející dovnitř, kde se potkává s technologickými nezakrytými rozvody. Přístupové cesty k pavilonu pokrývá dlažba RAKO.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Noční pohled na Český pavilon
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Noční pohled na Český pavilon
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Největší exponát národní expozice – téměř pětimetrová socha Victoria Robotorum, kterou Jaroslav Róna vytvořil z jediného
kusu žuly. Dílo vzniklo ke stému výročí premiéry hry R.U.R. v Národním divadle,
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Alga Oasis Mikrobiologického ústavu AV ČR připomíná skleněnou palmu a prezentuje princip fungování zařízení pro kultivaci
řas, zvaného fotobioreaktor.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Dlažby a obklady RAKO se objevily jak v exteriéru, tak v interiéru českého pavilonu.
RAKO

Instalace Fluidum od Petra Vacka a Adama Ciglera: kinetická soustava pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel, které
přetvářejí odraz diváka a jeho okolí jako vertikální vodní hladinainstalaci s názvem Fluidum autorů Petra Vacka a Adama
Ciglera - kinetická soustava pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel, které přetvářejí odraz diváka a jeho okolí jako
vertikální vodní hladina.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Fluidum od autorů Petra Vacka a Adama Ciglera – kinetický systém pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel přetváří odraz
diváka a jeho okolí jako vertikální vodní hladinu.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Centrálním exponátem pavilonuje Venus - největší leštěná skleněné socha na světě od Vlastimila Beránka.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Socha Fenix ??Energy od Jakuba Nepraše zobrazuje v první „vrstvě“tok času a energie, na kterém závisí dnešní svět, a ve
druhé duševní svět člověka.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

O skleněná svítidla se postarala i tuzemská značka Sans Souci.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Skleněné sousoší Lovers propojuje spirály v barvách vody a písku a prolínání milence v modré a milenky v ambrové - autor
Vlastimil Beránek.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji
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z pramene vyrůstá Srdce pavilonu - ocelové kapiláry nechávají stékat po sobě a skleněných embryích, jak prorůstají zdmi, a
vytvářejí Mrak , který chrání návštěvníky i zahradu. Dílo Jana Dostála je největší ručně tvarovanou nerezovou plastikou na
světě.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Bude svět patřit robotům?
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Autoři Českého pavilonu v Dubaji vsadili na udržitelnosta technologie.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Technologickým a výstavním jádrem pavilonu je systém S.A.W.E.R . Zařízení, které autonomně vyrábí vodu ze vzduchu pouze
pomocí sluneční energie. Zavlažuje zahradu vysazenou v dubajském písku a ukazuje, jak vytvořit oázu v poušti.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Část osvětlení dodala i tuzemská značka Halla.
Archiv Českého pavilonu v Dubaji

Dlažby a obklady RAKO se objevily jak v exteriéru, tak v interiéru českého pavilonu.
RAKO

Dlažby a obklady RAKO se objevily jak v exteriéru, tak v interiéru českého pavilonu.
RAKO

Dlažby a obklady RAKO se objevily jak v exteriéru, tak v interiéru českého pavilonu.
RAKO

Nevěřme, že se Putin zbláznil, říká bezpečnostní analytik Michal Smetana URL
Automatický překlad
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„Existuje bohužel nemalé riziko, že informace o průběhu konfliktu, které jsou nyní pro nás z řady velmi dobrých důvodů
částečně zkreslené ve prospěch

ukrajinské strany, mohou vést u západní veřejnosti k nerealistickým očekáváním,“ upozorňuje v souvislosti s rusko-ukrajinskou
válkou Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  UK , který se zabývá mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní,
ale také politickou psychologií. Právě na ni jsme se zaměřili. 
Lze na příkladu Vladimira Putina ukázat nějaké psychologické aspekty jednání politiků? 
Již po prvních pár dnech války začalo být evidentní, že Vladimir Putin výrazně přecenil schopnost ruské armády rychle
dosáhnout jím maximalisticky definovaných cílů. A současně dramaticky podcenil jak obranyschopnost ukrajinské armády, tak
reakci Západu. 
Rozhodování v oblasti mezinárodních vztahů – a tím spíše v otázkách ozbrojených konfliktů – probíhá v prostředí neúplných
informací a odhadů nákladů i rizik, které podléhají různým kognitivním zkreslením. 
Stal se tedy Putin obětí vlastní sebedůvěry? 
Tendence nadhodnocovat vlastní schopnosti je lidem vlastní; většina z nás se v průzkumech například považuje za
nadprůměrné řidiče, což ze statistického pohledu nedává smysl. V případě válek je nadměrná sebedůvěra poměrně častým
faktorem, někdy pozitivním, jak dokládá třeba britský politolog Dominic D. P. Johnson na příkladu americké občanské války, a
někdy negativním, kdy přecenění vlastních schopností vede buď k porážce, nebo obecněji nedosažení stanovených cílů. 
Lze dnes něco podobného najít i u západních politiků? 
V případě personalistických nedemokratických režimů, jako je ten ruský, bývá takzvaný „efekt nadměrné sebedůvěry“ častější
než u demokratických lídrů, protože u autoritářských vládců se objevuje tendence rozhodovat pouze v malém okruhu velmi
loajálních jedinců, kteří mají omezenou možnost podrobovat vůdcovy kroky kritice a nabízet alternativní úhly pohledu. 
Funguje rozhodování politiků v polarizaci dobro versus zlo? Věří Vladimir Putin, že koná dobro? 
Já si vůbec netroufnu nějak do hloubky analyzovat vnitřní duševní pochody Vladimira Putina, ale lidé mají obecně tendenci
ospravedlňovat a racionalizovat své chování. Asi není těžké si představit, že Putin vidí sám sebe jako někoho, kdo jedná v
zájmu ruského národa – jakkoli nám to přijde zvrácené. 
Co soudíte o dnes oblíbeném narativu zvláště západních médií, že se Putin „zbláznil“? 
Tyto soudy vynášejí především lidé, kteří nemají naprosto žádnou kvalifikaci posuzovat duševní stav kohokoli, natožpak
člověka, se kterým se v životě osobně nesetkali. Je evidentní, že Putinovo rozhodování se řídí jiným hodnotovým systémem,
vnímáním hrozeb a odhadem rizik, než mám já nebo vy – což ale nutně neznamená, že se „zbláznil“. 
Mimochodem ten narativ, že byl Vladimir Putin dříve velmi opatrný a teprve nyní se najednou pouští do riskantních akcí,
nepovažuju za příliš přesvědčivý. Anexi Krymu z roku 2014 vidíme jako málo rizikovou akci jenom kvůli tomu, že víme, jak
dopadla – v té době nebylo vůbec jasné, zda anexe nepovede k mnohem závažnějšímu konfliktu se Západem. Údajně i lidé
jako ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se proti tomuto kroku vyslovovali s tím, že riziko je příliš veliké. 
Odborníci na Rusko jako Mark Galeotti proto správně upozorňují, že tendence podnikat velmi riskantní kroky není u Putina
žádnou novinkou, jakkoli pochopitelně v případě Ukrajiny zašel mnohem dále než kdykoli předtím. 
Do jaké míry do rozhodování politiků vstupuje veřejné mínění? Vychází ráznost současných protiruských sankcí z tlaku západní
veřejnosti? A odráží se zase ruské veřejné mínění v krocích prezidenta Putina? 
V budoucnu v tomto směru jistě vznikne řada akademických výzkumů, ale to, že aktivizace veřejnosti v západním světě pomáhá
vytvářet tlak na rychlost a sílu reakce západních politiků, potažmo států, rozhodně smysl dává. 
V Rusku je naproti tomu vliv veřejného mínění omezený, ať už vzhledem k nedemokratické povaze tamního režimu, k absenci
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férové politické soutěže, či ke schopnosti Kremlu kontrolovat hlavní média. Putin dokáže veřejnost zásadním způsobem
ovlivňovat skrze zatajování faktů či alternativní rámování aktuálního dění. Nicméně i tak řada výzkumů dokládá, že práce s
veřejným míněním hraje v širší politické strategii Vladimira Putina podstatnou úlohu a je v jeho rozhodování mnohem
důležitějším faktorem, než by se mohlo na první pohled zdát. 
Může nějaký výsledek této války západní veřejnost uspokojit? A jaké následky může mít případné zklamání současných
očekávání, mezi něž patří osvobození Ukrajiny, Putinův pád nebo odsouzení ruských válečných zločinů v Haagu? 
Existuje bohužel nemalé riziko, že informace o průběhu konfliktu, které jsou nyní pro nás z řady velmi dobrých důvodů
zkreslené ve prospěch ukrajinské strany, mohou vést u západní veřejnosti k nerealistickým očekáváním. Je potřeba mít na
paměti, že varianty jako Putinův pád nebo kompletní porážka a vyhnání ruských vojsk z Ukrajiny patří mezi ty málo
pravděpodobné a že Ukrajina jedná správně, když kromě velmi odvážného boje současně s Ruskem jedná a snaží se nalézt
diplomatické řešení. 
Nakolik je na obou stranách konfliktu účinná válečná propaganda? A jaký vliv má na aktéry mimo otevřený konflikt, tedy na
západní politiky či veřejnost? Jaké jsou vůbec naše šance na získávání nestranných informací o válečném dění? 
Propaganda je důležitou součástí každé války a je v dobrém slova smyslu fascinující, jakým způsobem se podařilo Ukrajině
ovládnout informační prostor a zcela dominovat ve strategické komunikaci. Pro morálku ukrajinských vojáků i civilistů je to
zásadní věc, která se pak pochopitelně promítá rovněž do situace na bojišti. 
Vliv má ukrajinská propaganda určitě též v západním světě a přispívá k jeho aktivizaci, jakkoliv i zde jsou potenciálně některá
dílčí rizika: ať už se jedná o zmíněná nerealistická očekávání, nebo o veřejný tlak na kroky, které jsou strategicky velmi
problematické – viz například debata o vynucení bezletové zóny nad Ukrajinou. Naštěstí západní vlády zatím přistupují k
podobným úvahám, které by mohly vést k přímému střetu mezi NATO a Ruskem, velmi zodpovědně. 
Informace o spoustě dílčích aspektů situace na bojišti jsou každopádně v mnoha ohledech zkreslené a neúplné a je potřeba s
nimi takto pracovat, což se ne vždycky děje. 
V čem spočívají úskalí zasazování současného dění do příběhů minulosti? V Česku se teď mluví třeba o letech 1938 a 1968. 
Obecně je dobré být velmi opatrný s používáním historických analogií směrem k dnešnímu dění. Jakkoli nám historie nabízí
cenné lekce, každá událost je něčím unikátní a přílišná fixace na některé konkrétní analogie nás činí slepými k jedinečným
aspektům aktuální situace. Je potřeba se vždycky zamyslet nad tím, jaké příčinné mechanismy a faktory hrály v dřívějších
krizích roli, a dávat je do kontextu i s tím, co se směrem k dnešku změnilo a čím se od sebe události liší. 
Dokážete odhadnout, z čeho vychází změna postoje prezidenta Miloše Zemana a dalších dlouholetých podporovatelů Kremlu?
Otevřená válka je jistě závažné překročení hranice přijatelného, nicméně anexe Krymu a vznik separatistických republik na
ukrajinském území jim předtím nevadily… 
Ta otázka by měla primárně směřovat na ně. Je nicméně zřejmé, že při útoku na Ukrajinu bezprostředně po uznání
vzbouřeneckých republik Doněck a Luhansk byla pro ruské vedení prioritou rychlost a moment překvapení, a rezignovalo proto
na snahu vyfabrikovat pro své příznivce v západním světě věrohodnou záminku a funkční narativ, se kterým by mohli pracovat. 
Interpretace, minimálně z mé perspektivy správná, že se jedná o zcela nelegální a nelegitimní vojenskou agresi proti
svrchovanému státu, tak naštěstí přinejmenším v západním světě zcela dominuje a omezuje možnou polarizaci politické scény a
veřejného mínění, kterou jsme viděli v uplynulých letech v jiných otázkách. 
Autor: Štěpán Kučera, Právo 
Zdroj: https://www.novinky.cz/….cz 

Foto: Pixabay.com 

Může Čína působit jako prostředník mezi Ruskem a Ukrajinou? ‚Chce se předvést jako důvěryhodný lídr‘ URL
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V uplynulém desetiletí se Čína stala kvůli svým územním ambicím v Jihočínském moři, intervencím v Hongkongu a pohraničním
střetům s Indií trnem v oku Západu. Ruská invaze na Ukrajinu však otevřela příležitost k diplomatické revoluci. Komunistický
režim v Pekingu by se tak mohl postavit do role „mírotvorce“.

Předejít přímému ozbrojenému konfliktu na Ukrajině se týdny aktivně snažili představitelé západních zemí. Mnohé telefonáty s
ruským prezidentem Vladimirem Putinem uskutečnili jeho americký protějšek Joe Biden nebo britský premiér Boris Johnson.

Přímo do Moskvy, ale také do Kyjeva, se osobně vydal německý kancléř Olaf Scholz. Původně se jako o mediátorovi konfliktu
hovořilo s odkazem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Žádná z těchto aktivit však Rusko před invazí na
Ukrajinu nezastavila.

Nyní připadá v úvahu Čína. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v telefonickém rozhovoru z 1. března požádal svého
čínského kolegu Wang Yi o zprostředkování jednání.

Idea čínského angažmá nabírá v Evropě na síle. Možná také kvůli tomu, že není kompromitována chybami, které vedly ke krizi,
upozornil list Asia Times.

Otcem myšlenky byl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. V pátečním rozhovoru pro španělský El Mundo uvedl, že neexistuje jiná
alternativa, protože evropské státy a USA jsou do krize zainteresovány a připojily se na stranu Ukrajiny. „Musí to být Čína,“
prohlásil.

V úterý se uskutečnil videohovor čínského prezidenta s lídry Francie a Německa.

„Čína oceňuje úsilí Francie a Německa o zprostředkování situace na Ukrajině a je ochotna udržovat komunikaci a koordinaci s
Francií, Německem a EU a hrát aktivní roli s mezinárodním společenstvím podle potřeb všech zúčastněných stran,“ uvedl Si
Ťin-pching po jednání s Macronem a Scholzem.
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Komunikační most

Jan Šír namítá, že pokud jde o zprostředkování jednání, Peking není nezávislým prostředníkem. „Nicméně vzhledem k tomu, že
je to vlivný aktér, tak by to mohlo přimět Vladimira Putina k případnému dialogu, protože se v tom angažují státy, které on
považuje za sobě rovné nebo aspoň je ochoten se s nimi bavit,“ popsal pro iROZHLAS.cz odborník z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

Také z pohledu výzkumného pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů má Čína předpoklady pro to, aby zprostředkovala
urovnání. „Jako hlavní argument bych očekával, že se tím snaží získat diplomatické body, protože se chce světu předvádět jako
důvěryhodný a zodpovědný lídr a jako mírotvorce,“ řekl Rudolf Fürst.

Při hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, vyvolaném minulý týden kvůli odsouzení ruské agrese, se Čína zdržela
hlasování, což bylo v diplomatických kruzích hodnoceno jako úspěch proti Putinovi.

„Ukrajina by měla být komunikačním mostem mezi Východem a Západem, a ne frontovou linií velmocenského soupeření,“
citoval německý deník Die Welt slova čínského velvyslance při OSN Čang Ťüna.

Peking útok na Ukrajinu sice nepodpořil, dosud ji ale ani neodsoudil a vyhýbá se tomu, aby jej označil za invazi, zároveň
opakovaně vyzval k jednání. Minulý týden nicméně režim odsoudil západní sankce proti Rusku.

Jiný pohled však přináší čínská média, upozornila CNN. Ve své analýze zkontrolovala 5000 příspěvků na sociálních sítích ze 14
státních médií během prvních osmi dnů ruské invaze zveřejněných na čínské platformě Weibo (obdoba twitteru – pozn. red.).

Téměř polovinu z více než 300 nejsdílenějších příspěvků o událostech na Ukrajině klasifikovala americká televize jako výrazně
proruské. Často obsahovaly informace převzaté od ruských úředníků nebo přímo z ruských státních médií.

Putinova účast na olympiádě

„Je zajímavé, že Čína ruskou invazi na Ukrajinu oficiálně nepodpořila a distancuje se od ní. Ve skutečnosti o ní ale s
předstihem věděla a zdá se, že ji toleruje,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Fürst.

Narážel tím na informaci deníku The New York Times, že Čína požádala Rusko, aby invazi na Ukrajinu odložila do ukončení
zimní olympiády v Pekingu. Zprávu měli potvrdit američtí a evropští činitelé s odkazem na tajné služby.

„Zahájení olympiády a rusko-čínský summit je potvrzením stupně politizace zimních her,“ poznamenal výzkumník Fürst.

Kvůli obavám o dodržování lidských práv v Číně se američtí a evropští lídři olympijských her neúčastnili, což ovšem neplatilo
pro ruského prezidenta Putina. Předcházelo tomu také jednání s čínským prezidentem, které bylo jejich první od roku 2019,
připomněl britský list The Guardian.

Společně proti Americe

„Číňané stejně jako Rusové usilují o revizi mezinárodního uspořádání. Čína má ambice postupně svět ovládnout. Číňanům to,
co dělají Rusové, nemusí nevyhovovat právě proto, že to směřuje k podkopání základů stávajícího mezinárodního uspořádání,“
analyzoval expert na Rusko a postsovětský prostor Šír.

Stejné názory Číny a Ruska v otázce vztahu k Západu, zejména vůči NATO a USA, připustil také Fürst. „Jedním z důvodů je
ideologický odpor vůči liberálnímu západu, který Číňané i Rusové vnímají jako bezpečnostní hrozbu pro stabilitu státu, vztah k
západu sekuritizují,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz.

Šír vztahy Ruska a Číny charakterizoval jako „situační spojenectví“, které je dané právě společnou záští vůči Spojeným státům.
„Ale je tam celá řada vzájemných problémů. Čím budou Rusové slabší, tím budou Číňané asertivnější,“ podotkl.

Náznaky disharmonie

Že země sdílejí obavy z rozšiřování liberálně demokratického proudu, však ještě neznamená, že by mohly spolupracovat na
invazi či napadení nějakého území. „V tohle se Čína s Ruskem rozchází,“ komentoval výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů.

„Postoj Číny je víceméně obranný, přestože se nám může zdát nechutný – pronásleduje novináře, utahuje cenzuru. Ale jak
vidíme, tak Rusko to přelévá do geopolitického střetu, který se nyní odehrává na Ukrajině,“ zdůraznil Fürst.

Čína má úzké vazby jak s Ruskem, tak s Ukrajinou, která je popisována jako „nový čínský most do Evropy“. Číňané investují do
země dvě miliardy dolarů ročně od doby, co Ukrajina jako první podepsala v roce 2017 prohlášení iniciativy Nové Hedvábné
stezky, upozornily Asia Times. Import z Ukrajiny se v roce 2020 meziročně téměř zdvojnásobil na osm miliard dolarů.

Tchaj-wan

Okrajovou součást mírových jednání by mohla tvořit také debata o čínském nárokování území v Pacifiku, konkrétně otázka
Tchaj-wanu. Zejména pokud by se do debaty vložily po boku zemí Evropské unie také Spojené státy.

„(Ruská agrese na Ukrajině) může odvést manažerskou pozornost i zdroje Američanů od Pacifiku, kde má Čína své mocenské
ambice,“ řekl Šír.

Narážel přitom na Tchaj-wan, kterým v roce 2019 otřásla vlna protestů proti čínskému režimu. Agentura Reuters upozornila na
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to, že tamní vojenští stratégové analyzují současné dění na Ukrajině v obavách kvůli možnému napadení ze strany Číny.

„Tchajwanská témata se v současné době dost oživují a je možné, že i to bude součást budoucích jednání,“ připustil Fürst.

„Pokud by se toho účastnila americká strana, tak Čína bude důrazně opakovat, že si nepřeje, aby se Tchaj-wan snažil být
aktivní ve své zahraniční politice, a určitě bude akcentovat, že nadále území nárokuje jako svou provincii,“ poznamenal
akademik.

Z jeho pohledu se však debata povede pouze v ukrajinských mantinelech a čínské zapojení do jednání nebude motivováno
případnými územními zisky, ale spíše diplomatickými body.

Západ neví, čeho chce pomocí Ukrajině docílit, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Eduard Klíma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 11:45 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Dodávky zbraní na Ukrajinu Rusy štvou, ale nepůjdou kvůli tomu do války se Západem, říká v rozhovoru pro SZ bezpečnostní
expert Jan Ludvík. Mluví také o tom, co teď ukrajinská armáda potřebuje zdaleka nejvíc.

K volání po zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou se nejnověji připojila například dvojice amerických generálů ve výslužbě, píše
server Stars and Stripes. Phil Breedlove a Ben Hodges byli dříve veliteli amerických sil v Evropě. 
Spolu s 25 dalšími zahraničněpolitickými experty vyzvali prezidenta Joea Bidena k zavedení omezené bezletové zóny k ochraně
humanitárních koridorů z měst obléhaných ruskou armádou. Kvůli pokračujícímu ostřelování se tyto bezpečné cesty v
posledních dnech opakovaně nedařilo plně otevřít. 
NATO několikrát kategoricky vyloučilo zavedení bezletové zóny nad celou Ukrajinou s tím, že by to mohlo vést k otevřené válce
mezi Aliancí a Ruskem. Navzdory tomu i tento plán má pořád i uvnitř Aliance podporu, ve čtvrtek se pro něj vyslovil polský
velvyslanec v Kyjevě Bartosz Cichocki s tím, že by to ukončilo válku. 
Jestli by se dala zavést alespoň omezená bezletová zóna, aniž by hrozila eskalace konfliktu, na to se Seznam Zprávy zeptaly
bezpečnostního experta Jana Ludvíka. V rozhovoru nastínil, jak jinak by Západ mohl Ukrajině pomoci. V posledních dnech
často zmiňované předání stíhaček za řešení nepovažuje. 
Varšava se snažila přesvědčit Spojené státy, aby to byly ony, kdo Ukrajině předá polské stíhačky. Proč by to mělo snížit riziko
eskalace konfliktu? Rusům musí být jasné, že výsledek bude stejný. 
Pro Polsko je to důležité krytí sebe sama v případě ruské odvety. Zároveň je to polský způsob, kterým testuje jednotu
Severoatlantické aliance. Osobně si nemyslím, že dodávka stíhaček je zásadně riskantní v eskalační dynamice, byť si myslím,
že existují chytřejší způsoby, jak to udělat, než Ukrajině letadla věnovat. 
Je výhodnější jim letadla prodat? 
Když někomu dodáváme zbraně zdarma, je to historicky obecně považováno za nepřátelský akt. Pokud ale zbraně prodáváme,
je to spíše považováno za klasický byznys. Čím více se blížíme k eskalační čáře Ruska, tím je pro nás výhodnější naše kroky
skrývat. Trochu jako slavná ruská hybridní válka. Její myšlenka je, že děláte něco, co se ale snažíte udržet pod eskalační linií. 
Pokud tedy letadla Ukrajině prodáme, byť i za peníze, které jim sami půjčíme, stále můžeme říct, že zkrátka podporujeme
suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny stejně jako všech ostatních států. Tudíž jim nemůžeme neprodat letadla, pokud za ně
zaplatí. Přímý vojenský efekt je stejný, jako kdybychom jim je dali, ale navenek nám to dává šanci tvrdit, že konflikt nechceme
eskalovat. 
Takže je bezpečnější jim půjčit peníze, které se nám třeba nevrátí, než jim stíhačky darovat? 
Určitě. Ze střednědobé perspektivy bude Ukrajina potřebovat ekonomickou pomoc, ať už na stíhačky, nebo cokoliv jiného,
protože museli velkou část ekonomiky vypnout. Mobilizovali občany, spousta jich chybí v zaměstnání a hodně lidí uteklo. Proto
velká část ukrajinské ekonomiky nemůže fungovat. Tyto ztráty bude nutné nějakým způsobem zaplatit a logickou cestou,
vzhledem k tomu, že vybíraní daní není aktuálně možné, jsou půjčky. 
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.Jan Ludvík je odborným asistentem na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV  UK  a členem
univerzitního centra excelence s názvem Pražské centrum pro výzkum míru / Peace Research Center Prague. 
Odborně se zaměřuje na vztah mezi vojenskou silou a politickou mocí, ozbrojené konflikty a americkou a českou zahraniční či
bezpečnostní politiku. 
Je autorem knihy Nuclear Asymmetry and Deterrence: Theory, Policy and History. Publikuje v prestižních odborných
časopisech. 
Rusům ale bude jasné, že vybavení pochází ze Západu. Jde tedy pouze o to, jestli Ukrajina dostane výzbroj darem, nebo za něj
zaplatí z půjčených peněz, přestože výsledek bude stejný. Je to tak? 
Jasně, Rusové to vědí. Jenže oni také nestojí o eskalaci. A nemyslím si, že stojí o eskalaci kvůli 30 stíhačkám, jejichž vojenská
hodnota není úplně jasná. 
Mluvčí amerického ministerstva obrany sdělil, že podle nich nejsou polské stíhačky významnou posilou pro ukrajinské letectvo.
Souhlasíte s ním? 
To je určitě pravda. Záleží samozřejmě na tom, do jaké míry bude Rusko bojovat tak nešikovně jako to dělalo doteď, poměr síly
to ale zásadně nezmění. I kdyby se na Ukrajinu dodaly všechny MiGy z Evropy, Rusko má stále leteckou převahu. 
Není jasné, v jakém stavu vůbec evropské MiGy jsou, letadla jsou stará a hodně olétaná. Nejlépe jsou na tom asi právě polská
letadla, ale obecně jde o zastaralé stroje. Neříkám, že by to vůbec nezměnilo situaci, ale Rusům by to zkomplikovalo život pouze
tehdy, pokud by bojovali tak neefektivně jako doteď. 
Je možné tedy dodávat na Ukrajinu ještě nějaké jiné zbraně? Už teď se tam dodávají jak protiletadlové zbraně, tak zbraně pro
pěchotu. 
Je to tak, jak říkáte. Relativně sofistikované zbraňové systémy, které mají být integrované se zbytkem vybavení, ať už jsou to
stíhačky, nebo protivzdušná obrana, musejí mít vycvičenou obsluhu a musí dobře fungovat s ostatními systémy. Stíhačky mají
samozřejmě své radary, ale mnohem efektivnější jsou, pokud komunikují s radary na zemi a ostatními letadly. To samé platí o
protivzdušné obraně. 
Mohli bychom zkusit skupovat po Evropě, případně po světě, vybavení, které Ukrajinci dobře znají, a to jim dávat. A nebo lépe,
můžeme dát Ukrajincům peníze, aby je skupovali sami a na nějaké kvazi komerční bázi jim to pomáhat dopravit na bojiště tak,
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abychom drželi eskalaci pod kontrolou. Nebo jim můžeme dávat jednodušší zbraně operované jednotlivci, které očividně
ukrajinští vojáci používají velice dobře, viz protitankové zbraně. 
Než jim tedy posílat zbraně, které by nemusely najít využití, je lepší jim pomáhat finančně? 
Myslím si, že je to lepší cesta, která jim umožní nakupovat zbraně, které opravdu potřebují. Zároveň to, co budou opravdu
potřebovat, je munice. Ve válce je spotřeba munice obrovská. Z krátkodobého hlediska je tedy mnohem efektivnější dodávat
munici. Samozřejmě pokud by měl konflikt trvat dlouhé měsíce až roky, má smysl vojáky přecvičovat na modernější a
sofistikovanější zbraně. 
Podle Putina by další dodávky zbraní na Ukrajinu mohly vyústit v překročení pomyslné červené linie ze strany Západu. Jaká je
ale červená linie, kterou by nemělo překročit Rusko? 
Západ nemá z hlediska války na Ukrajině jasně definované cíle. Platí, že jim chceme pomáhat, ale není jasné, čeho tím chceme
dosáhnout. Proto ani červené linie nejsou jasně dané a jejich obsah je na diskusi. Tuto diskusi bychom ale měli vést a na
základě ní definovat nějaké červené linie. Může to být anexe Ukrajiny, může to být použití jaderných zbraní vůči Ukrajině… 
Červenou linii musíte být schopný naplnit, jinak to dopadne jako v Sýrii, kdy Obama řekl, že použití chemických zbraní je
nepřijatelné, ale když byly použity, nic zásadního neudělal. Respektive podnikl pouze symbolické útoky na syrské základny,
které ale neměly větší význam. Dokážu si představit, že anexe Ukrajiny je zcela nepřijatelná, na druhou stranu Západ asi
nechce jít do války proto, aby se Ukrajině vrátil Krym. 
Lidé v reakci na bombardování nemocnice volají po bezletové zóně. My máme ale omezené možnosti. Bezletová zóna
znamená, že se musí sestřelováním letadel dodržovat. A to by znamenalo, že bychom šli do války. To kvůli jedné nebo i dvaceti
nemocnicím nestojí za to, protože válka mezi Ruskem a NATO by velmi pravděpodobně zničila nemocnic ještě mnohem víc. Ve
válce jsou věci, které jsou nutné skousnout, jakkoliv jsou hrozné. 
Červená linie se tedy ze strany Západu v současnosti nedá přesně definovat? 
Přesně tak. Zároveň to, že není červená linie přesně definovaná, může být žádoucí, jelikož nepřítel neví, kam až může zajít.
Kdybychom měli nastavenou červenou linii na bombardování nemocnic, bude nepřítel vědět, že všechno do toho bodu je
snesitelné. Navíc naše reálná červená linie nebude asi zahrnovat bombardování nemocnic už jen proto, že to může být
omylem. Raketa je chytrá, ta se trefí, ale člověk, který ji odpaluje, se může splést. 
Někteří bývalí vojenští velitelé žádají Spojené státy o zavedení alespoň částečné bezletové zóny nad Ukrajinou, která by
umožnila vytvoření humanitárních koridorů. Je to podle vás možné? 
Má to jeden zásadní problém. My můžeme vyhlásit humanitární koridor, ale musíme ho vynucovat, respektive je možné se
domluvit s Ruskem, že se koridor udělá, pak nemá smysl tam posílat letadla. Princip bezletové zóny je ten, že tam nesmějí létat
letadla, aniž by podstupovala obrovské riziko. 
Když se dělá bezletová zóna, musí se potlačovat protivzdušná obrana, což prakticky znamená, že se bude střílet na
protivzdušné systémy protivníka, které mohou sestřelit letadla v bezletové zóně. Nedá se to dělat pomocí sonarů ani žádnou
magií, jak navrhovali členové amerického Kongresu. 
Jediný způsob jak to dělat bezpečně, je potlačovat ruskou protivzdušnou obranu. Zároveň i Ukrajina má svoji protivzdušnou
obranu, která by mohla omylem sestřelit letadla NATO. Ani částečná bezletová zóna tedy není úplně dobré řešení. 
Pokud by například v oblasti vyzbrojování Ukrajiny překročil Západ nějakou ruskou červenou linii, bylo by v současné situaci
vůbec schopné zaútočit na NATO vzhledem k tomu, s jak silným odporem se setkávají na Ukrajině? 
Nemyslím si, že síly, které nepoužívají na Ukrajině, by stačily na nějakou pozemní invazi do států NATO. Mají ale samozřejmě
možnost odpovědět jinak. Disponují obrovským arzenálem nepoužitých balistických raket, nejen jaderných, ale i konvenčních.
Ty by mohli použít například proti letištím, odkud by se vynucovala bezletová zóna. 
Nemyslím si ale, že dodávky zbraní jsou pro Rusko něco nepřijatelného. Je to něco, co je štve, ale i v ne úplně chladné
kalkulaci je možnost jít do války se Západem něco, o co Rusko nestojí. Rusové teď nemají síly a jejich armáda bojuje špatně, i
když se zlepšují. 
Pokud by se ale Rusko ocitlo ve válce se Západem, je otázka, co by se dělo. Ukrajina se drží, protože mobilizuje, v Rusku
mobilizace zatím není možná, protože se to nedá prodat občanům. Pokud by na ně ale zaútočil Západ, tak už to prodejné bude
a bude to další vlastenecká válka. 
Druhá věc je, že nevíme, jak by se zachovala Čína, která může svou ekonomickou mocí Rusko podržet. Proto si myslím, že
Západ dělá dobré věci, a je pouze potřeba počkat, až začnou fungovat. Riziko eskalace podle mě nehrozí téměř v jakémkoliv
případě nepřímého zapojení, jako jsou dodávky zbraní, zvlášť pokud by se schovaly za obchod. U přímého bojového zapojení
je naopak obrovské riziko eskalace až na jadernou úroveň a není jasné, jak bychom Ukrajině pomohli, kdybychom ji nechali
zničit jadernými zbraněmi. 

Interview Plus: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV UK
RÁDIO , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 13:36 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 4 960 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,36
Jan BUMBA, moderátor 
Pokud bychom hledali mezi světovými politiky jednoho, který byl v uplynulých dnech nejčastěji v kontaktu s Vladimirem Putinem
i s Volodymyrem Zelenským, byl by jím s vysokou mírou pravděpodobnosti izraelský premiér Naftali Bennett. Židovský stát
zaujmul k ukrajinské válce mnohem zdrženlivější postoj, než většina ostatních zemí. Jaké ho k tomu vedou důvody a může se
díky tomu premiér Bennett stát mužem, který zprostředkuje mírová jednání mezi Kyjevem a Moskvou. Dobrý poslech přeje Jan
Bumba. Hostem Interview je dnes ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Irena Kalhousová. Dobrý den.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor 
Začněme, prosím, tím, proč se Izrael nepřipojil, ani slovy, ani činy k těm zemím, které se postavily opravdu rázně proti ruské
invazi. Vy jste napsala o tom několik článků a mimo jiné uvádíte, že Bennettova vláda je pod tlakem, aby zostřila svůj postoj,
děje se to, zostřuje se ten postoj?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
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Myslím si, že od začátku toho konfliktu se určitě zostřuje, protože ze začátku Izrael prakticky nebyl slyšet a později už začal
vydávat prohlášení, která byla jasně odsuzující, nebo říkaly, že prostě samozřejmě je to proti mezinárodnímu právu a že stojí
na straně Ukrajiny, ale je pravda, že vždycky byla ta oficiální prohlášení opatrná vůči Rusku, ale myslím si, že opravdu ten tlak
právě třeba ze strany Spojených států se stupňuje a tím, jak stoupá agrese Ruska, tak Izrael prostě bude pod větším a větším
tlakem.

Jan BUMBA, moderátor 
Když mluvíme o zdrženlivém nebo o opatrném postoji, znamená to, že Izrael se také nepřipojuje k sankcím, které byly na Rusko
uvaleny?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
V tuto chvíli zatím ne, nicméně už byla ustanovena komise, která by se měla právě zabývat možnostmi sankcí. Problém je, že
Izrael vlastně zatím nemá ani způsob, jak sankcionovat například ruské oligarchy, kteří mají izraelské občanství a kteří mají účty
v izraelských bankách, takže to je něco, s čím se teprve Izrael bude muset vypořádat, ale tedy zatím se k těm sankcím USA,
Evropské unie a Británie Izrael nepřidal.

Jan BUMBA, moderátor 
To konkrétně asi můžeme mluvit i o Romanu Abramovičovi, majiteli nebo dosavadní majitel Chelsea, který v Británii začíná mít
zásadní problémy, ale v Izraeli, tedy ne.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, on zatím nemá problémy od státu, ale začíná mít problémy od jednotlivých institucí, protože Roman Abramovič v posledních
letech právě tím, jak se ta situace začala horšit a ten tlak na ty oligarchy byl, tak asi zřejmě pořídil izraelské občanství právě v
té době a začal hodně věnovat peníze, právě například muzeum Jad Vašem, muzeum holocaustu Jad Vašem. Nevíme přesně,
kolik, ale mluví se o několika milionech dolarů. A Jad Vašem vlastně ještě donedávna jaksi hájilo Romana Abramoviče a říkali,
že prostě je to velmi důležitý donor a že není tak napojen na Putina, jak se tvrdí, ale včera, myslím, že Jad Vašem oznámilo, že
se těch peněz vzdává a že s Romanem Abramovičem nebude nadále spolupracovat. A vidíme to u dalších institucí. Vidíme to u
univerzit, takže samozřejmě i Izrael se, ta občanská společnost a ty instituce se přidávají, protože prostě samozřejmě je více
zajímá, nebo jsou pro ně důležité mezinárodní vztahy, mezinárodní spolupráce a nechtějí mít tu pověst, že oni prostě se
nepřidaly.

Jan BUMBA, moderátor 
Kromě těch příkladů oligarchů, kteří nějakým způsobem mají vazby na Izrael, může eventuálně nebo teoreticky Rusko obcházet
ty mezinárodní sankce přes Izrael?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To je přesně to, co se Izrael bude snažit tomu zabránit, protože myslím si, že opravdu by to byla katastrofa, pro pověst Izraele.
A zase například konkrétně izraelské banky si musí spočítat, že je pro ně strašně důležité, aby se například neocitly na
sankčním seznamu Spojených států. Takže co já mám informace z posledních dnů, izraelské banky nepřijímají v tuto chvíli
platby z Ruska. Navíc Izrael má poměrně přísné vyhlášky proti praní špinavých peněz, takže to je taky určitá stopka, která brání
tomu, aby ty ruské peníze v tuto chvíli přecházely přes izraelské banky.

Jan BUMBA, moderátor 
My se ještě v průběhu tohoto rozhovoru podíváme na ten mezinárodní tlak nebo zahraniční tlak, jemuž je vystavena izraelská
vláda, ale rád bych se ještě předtím zeptal na ten tlak zevnitř od izraelské společnosti, protože i v Izraeli se konaly třeba
demonstrace na podporu Ukrajiny.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Ten tlak je veliký, protože Izrael má víc jak 1 000 000 obyvatel, kteří pochází z Ruska, nebo z Ukrajiny, nebo obecně z toho
postsovětského sektoru, nebo z té oblasti, a to jsou prostě lidé, kteří tu situaci sledují, jsou to lidé, kteří umí rusky a hrozně se
jich to dotýká, mnozí z nich mají v obou těch zemích rodiny a vůbec neplatí, že ten, kdo je z Ruska, tak je Putinovec, právě
často naopak. Viděli jsme Izraelce, kteří ostentativně pálili své ruské pasy před ruskou ambasádou v Tel Avivu, takže ten tlak je
veliký a slyšíme prostě velmi kritická hodnocení právě té zdrženlivé pozice izraelské vlády, například Natan Šaransky, což byl
jeden z těch vězňů, politických vězňů během Sovětského svazu, tak dal velmi jaksi kritické prohlášení vůči izraelské vládě, takže
opravdu izraelskou společností to hýbe. A zdaleka na to Izraelci nekoukají, jako že to je nějaký konflikt někde daleko, který se
jich netýká.

Jan BUMBA, moderátor 
Jsou statistiky o tom, kolik lidí přišlo do Izraele v těch posledních desetiletích z Ruska a kolik z Ukrajiny, kde je samozřejmě taky
silná židovská komunita?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Ty statistiky jsou, já to číslo z hlavy nevím, ale je pravda, že Rusko a Ukrajina byly nebo jsou těmi dvěma zeměmi, odkud
vlastně ta emigrace je největší. A od roku vlastně 2014 narůstala právě ta emigrace z Ukrajiny. Mluvíme pořád o několika
tisících lidech ročně, nicméně ta čísla stoupala zcela jasně, no, a samozřejmě to, co se už obecně ví, Izrael očekává obrovský
příchod lidí, nebo velkého množství lidí, ale to nejen z Ukrajiny, je potřeba začít mluvit také o Rusku, protože samozřejmě z
Ruska také prchají lidé a prchají ve velkém. A mnoho z nich budou právě lidé, kteří mají možnost odejít do Izraele, protože
jeden z jejich prarodičů byl Žid.

Jan BUMBA, moderátor 
Je tedy významným prvkem v tom, řekněme, zdrženlivém izraelském postoji snaha udržet dopravní spojení, opravdu z tohoto
praktického důvodu, aby případně do Izraele mohli odcestovat další ruští Židé?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Je to jeden z těch důvodů, proto prostě izraelská společnost El Al stále do Moskvy lítá jako jedna z mála společností a přesně
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tak to vláda argumentujeme, my prostě máme, máme v Rusku tisíce Izraelců, máme tam desetitisíce Židů a my jim chceme
umožnit, pokud budou chtít, aby prostě odjeli do Izraele, takže to je izraelská pozice a vždycky byla, že vlastně jedna z těch
priorit je opravdu jaksi poskytnout bezpečí Židům, kteří se ocitnou, ocitnou v situaci, která ohrožuje jejich život a bude to
vždycky priorita.

Jan BUMBA, moderátor 
My jsme včera v tomto pořadu mluvili s naší zpravodajkou pro Ruskou federaci Ivanou Milenkovičovou, která říkala, že na
základě vlastní zkušenosti, že letiště jsou vysloveně obsypaná lidmi, že z Ruska skutečně odchází v současné době obrovské
množství lidí, takže předpokládám, že i, co se týká Izraele, tak teď zřejmě přilétá z Ruska hodně lidí?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Už ano, už vlastně, samozřejmě nejdříve, nebo asi první možná odchází Izraelci, kteří v Rusku dlouhodobě pracovali, nebo
třeba tam byli krátkodobě, ale dá se očekávat, a už to začíná, že, že prostě, pokud se zvedne vlna, ta emigrace ruských Židů
prostě bude a mnoho z nich si vybere Izrael, samozřejmě ne všichni, ale mnoho z nich ano.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes odbornice na Izrael a mezinárodní vztahy Irena Kalhousová. Vy jste v textu pro Hospodářské noviny
napsala, že v kolektivní paměti Izraelců zůstává také období, po které byli Židé perzekuováni Ukrajinci, z nichž dokonce někteří
spolupracovali s nacisty během druhé světové války. Je to silný nebo častý sentiment?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že to opravdu rezonuje v izraelské kolektivní paměti, že prostě Ukrajina nemá tu nejlepší pověst, že prostě na
Ukrajině, protože tam bydlelo před válkou obrovské množství Židů, tak prostě má bohužel tu historii pogromů, má historii
antisemitismu. Samozřejmě vše potom vyvrcholilo, dalo by se říct během masakru Babyn Jar, který samozřejmě zorganizovali
nacisté, ale kdy prostě během 2 dnů zahynula většina obyvatel, židovských obyvatel, nebo mnoho obyvatel Kyjeva.

Jan BUMBA, moderátor 
A to místo mimochodem se stalo terčem ostřelováním v posledních dnech?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Přesně tak, ale bohužel v tomto masakru také jaksi na tom spolupracovali místní, místní Ukrajinci. Nicméně myslím si, že v tuto
chvíli to prostě není to hlavní téma, teď je prostě hlavní téma pomoci, pomoci Židům, kteří na Ukrajině jsou, aby se z Ukrajiny
dostali. A myslím si, že ty sympatie Izraelců jsou samozřejmě na straně Ukrajinců, určitě jsou v Izraeli také zastánci Putin, ale ty
jsou ve velké menšině.

Jan BUMBA, moderátor 
Já, když jsem to četl, tak mě hned napadlo, jestli právě i ten sentiment není do velké míry potlačen už třeba jen tím faktem, že
Volodymyr Zelenskyj sám je židovského původu.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Přesně tak, a to je něco, co samozřejmě se v Izraeli hodně sleduje, psalo se o tom, takže, takže to ukazuje, že prostě Ukrajina
dneska je jiná, než Ukrajina před před válkou. Takže, jak říkám, nemyslím si, že to je něco, co by jaksi ovlivňovalo ten pohled
Izraelců na ten současný konflikt, je naprosto jasné, kdo je agresor a kdo je oběť.

Jan BUMBA, moderátor 
A ten fakt tedy, že prezident Zelenskyj má židovské předky, je to věc, která vyvolává vysloveně teda sympatie ve prospěch
Ukrajiny v současné době?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak je to součást toho, nemyslím si, že to je ten hlavní důvod, nebo ten jediný důvod, to určitě ne. A myslím si, že u Volodymyra
Zelenského je také velmi zajímavé ten jeho osobní vývoj, protože on to svoje židovství dlouho příliš nezmiňoval, natož aby to
akcentoval, ale samozřejmě v posledních dnech například promluvil před zástupci různých židovských organizací, židovských
kongresů, kde právě použil tu rétoriku, on přirovnal vlastně Ukrajinu jaksi k obloženém ghettu, ke druhé světové válce, kdy
vlastně Rusko se snaží vyvraždit Ukrajince, chce promluvit před izraelskými zákonodárci, takže je vidět, že opravdu on se s tou,
se vlastně s tou židovskou komunitou ve světě snaží pracovat a myslím si, že to dělá velmi dobře.

Jan BUMBA, moderátor 
Hovořili jsme o tom vnitřním tlaku, který existuje na Bennettovu vládu. Podívejme se na ten zahraniční, nejsilnější je z
Washingtonu?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že určitě na počátku to tak bylo, protože samozřejmě pro Ameriku bylo důležité, aby prostě ta koalice byla co
nejširší a bylo jasné, že prostě ta mezinárodní mezinárodní pozice je silná. Teď si myslím, že to možná trošičku oslabilo, protože
Amerika si, myslím, uvědomila, že není špatné nechat tu možnost, že by Izrael mohl být tím vyjednavačem, takže myslím si, že
ten tlak trošku ustál, ale je pravda, že například na začátku i prostě republikáni, takoví ti nejvíc proizraelští republikáni vyčítali
Izraeli, že Izrael odmítl dodávat Ukrajině zbraně, nebo různé obranné systémy, takže to bylo, ale to bylo v těch prvních dnech,
teď už jsem to tolik nezaznamenal.

Jan BUMBA, moderátor 
A dá se tedy nějak konkrétněji shrnout, co by mezinárodní společenství, ať už v čele se Spojenými státy, nebo třeba ten větší
tlak bude teď z Evropy, co by vlastně po Izraeli chtěli?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak já si myslím, že by chtěli, aby vyhověli tomu, co chce Ukrajina. Ukrajina samozřejmě chce zbraně. Myslím si, že Izrael má v
tomto smyslu co nabídnout, i když je to otázka, protože samozřejmě izraelské zbraňové systémy jsou velmi moderní, velmi
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sofistikované. Nejsem si úplně jistá, že je zcela jednoduché začít ovládat bez patřičného, bez patřičného tréninku a tady se
můžeme bavit o tom protiraketovém systému železná kupole. Nevím, do jaké míry to prostě převezete z jednoho místa na druhé
a okamžitě to dáte do akce.

Jan BUMBA, moderátor 
Dost bych o tom pochyboval, teda taky nevím, nejsem odborník.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Přesně tak, ale myslím si, že prostě, cítím, že ten tlak, jak říkám, trošku oslabuje, i možná proto, že Izrael posílá na Ukrajinu
velké množství humanitární pomoci, měla by vzniknout v Kyjevě polní nemocnice izraelská, takže je naprosto jasné, na čí straně
Izrael stojí, ale samozřejmě, ano, zatím se to nepřetavilo do toho, aby Izrael prostě posílal, posílal na Ukrajinu zbraně.

Jan BUMBA, moderátor 
Mezi těmi důvody, které uvádíte, jež vedou tedy izraelskou vládu k tomu opatrnějšímu přístupu, je nějaká nutnost dohody s
Moskvou, která kontroluje vzdušný prostor nad Sýrií, protože izraelské letectvo zasahuje čas od času proti íránským cílům v
Sýrii. Významný nebo dokonce stěžejní důvod?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že to je stěžejní důvod, že prostě Sýrie je velmi nebezpečný soused na izraelských hranicích a prostě to, že díky
tomu bezvládí, které tam od občanské války je, se vlastně na syrské území snaží dostat Írán. To je pro Izrael prostě opravdu
kritická situace, to znamená, Izrael potřebuje, aby byl schopen proti těm íránským cílům v Sýrii zasahovat a je to těžké v
momentě, kdy prostě ten vzdušný prostor kontrolují Rusové, takže jakoby Izrael potřebuje si nechat otevřené dveře k Moskvě,
protože opravdu pravidelně konzultují tu situaci v Sýrii, jak Izraelci společně, společně s Rusy, takže to je jeden z důvodů. A
není to jediný důvod, prostě Rusko v posledních letech začíná být čím dál tím víc přítomno na Blízkém východě, možná to
souvisí právě s tím, jak se stahují Spojené státy a nabízí své zbraňové systémy Íránu, samozřejmě v Sýrii, ale i do dalších zemí,
jako například Egypt. A Izrael si chce jakoby opět nechat otevřené dveře k Moskvě, aby případně mohl prostě Rusy přesvědčit,
že není dobré, aby ty nejmodernější zbraňové systémy se ocitly v rukách blízkovýchodních diktátorů nebo autoritářských
vládců.

Jan BUMBA, moderátor 
Platí stále ještě to, že Rusko opravdu má pod kontrolu syrský vzdušný prostor?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak můžeme se bavit o tom, jak velká překážka by to pro izraelské stíhačky případně byla, ale ano, prostě Rusko je ta
nejsilnější vojenská síla v Sýrii.

Jan BUMBA, moderátor 
Kromě Sýrie tedy už jste něco řekla, ale kde všude na Blízkém východě má Rusko spojence nebo, řekněme, spolupracující
režimy?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak já bych nemluvila ještě o spolupracujících režimech, ale samozřejmě je tam zajímavá vazba s Íránem, ale není to
jednoznačné, samozřejmě Írán má své zájmy, Rusko má své zájmy, ale určitě to jsou země, které se jsou schopny na některých
věcech dohodnout. Je zajímavé, že právě poté, co jaksi Spojené státy oznámily to postupné stahování se z Blízkého východu,
tak i ti největší spojenci USA v Perském zálivu se poohlíží po možnostech nakupovat ruské zbraně, například Saudi. Zajímavá
věc pro Blízký východ je, že Rusko je samozřejmě připraveno a ochotno stavět jaderné elektrárny, o čemž mnohé ty země
začínají uvažovat, protože chtějí šetřit svojí ropu, aby jí mohli, aby jí mohli prodávat. Takže prostě Rusko určitě je aktérem,
uvidíme samozřejmě, jak se změní ta situace v souvislosti s tím, co se děje teďko, ale je možné, že naopak ještě o to víc bude
mít Rusko zájem o prostě peníze z Blízkého východu tím, jak ty sankce samozřejmě budou dopadat, nebo již dopadají na
ruskou ekonomiku.

Jan BUMBA, moderátor 
Nemůže se ta situace ale změnit právě i kvůli válce na Ukrajině v tom duchu, že i pro ty blízkovýchodní země, které jste zmínila,
se Moskva stane jakýmsi vyvrhelem mezinárodního společenství.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já se obávám, že ne. Já si myslím, že to jsou režimy, které prostě jsou v tomto velmi tolerantní, jim to v něčem bude vyhovovat,
protože samozřejmě to jejich nejcennější, co mají, a to jest ropa, se teď stane, stane ještě mnohem cennější. Vidíme, že prostě
Západ zřejmě bude mnohem smířlivější vůči Íránu, protože potřebujeme íránský plyn, případně íránskou ropu. Takže já si
nemyslím, že by to ty země nějakým způsobem výrazně výrazně přesvědčilo, že je potřeba změnit pohled. Navíc oni sami mají
režimy, které jsou prostě autoritářské, takže se nad tím asi nebudou natolik pohoršovat. Samostatná kapitola bude Dubaj,
protože se spekuluje o tom, že právě mnoho těch ruských oligarchů se pokusí právě ty peníze převést do Dubaje, takže to
bude také zajímavé.

Jan BUMBA, moderátor 
Takže myslet si, že po ukrajinské válce nikdo nebude kupovat od Ruska zbraně, by bylo hodně naivní.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To si myslím, že by bylo hodně naivní.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes odbornice na Izrael a mezinárodní vztahy Irena Kalhousová. Ocitl se premiér Naftali Bennett teď tedy
v pozici mírového vyjednavače?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
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Já si myslím, že se ocitl. Je pravda, že moc o tom nevíme, že vlastně jaksi Naftali Bennett nedává tiskové konference, aby řekl,
co s kým řešil a jak, ale pár věcí jaksi proniká a vypadá to, že opravdu je schopen a trošičku umírňovat ty pozice Ruska a
Ukrajiny a možná ty 2 strany alespoň trošičku přibližovat k nějakému kompromisu.

Jan BUMBA, moderátor 
Ocitl se v té roli cíleně nebo náhodou?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že zcela náhodou, že prostě to je člověk, který nemá samozřejmě s takovouto vysokou diplomacií žádné
zkušenosti, byl to prostě izraelský politik, který byl katapultován do role premiéra poměrně shodou jako mnoha okolností. Na
druhou stranu myslím si, že má dvě zajímavé kvality. Za prvé, on drží dohromady koalici, která je naprosto neudržitelná a už se
mu to nějakou dobu daří, už se mu daří víc jak krok a ukazuje to, že je prostě schopen jaksi vyjednávat mezi stranami, které
jsou naprosto odlišné. A druhá věc je, že on evidentně je člověk, který umí riskovat, on je prostě člověk, který byl voják ve velmi
jaksi na takové exponované jednotce, která je nasazovaná do týle nepřítele, potom si založil start-up, který byl extrémně
úspěšný, který potom prodal, stal se bohatým mužem a vrhl se na politiku. Takže možná to, že není úplně standardním
politikem, že je to prostě takovej, takový trochu jakoby, nevím, samorost bych řekla, může být zajímavé, ale zase
nepřeceňovala bych to, prostě je to, je to minové pole, do kterého samozřejmě Bennett vstupuje.

Jan BUMBA, moderátor 
Nechci, aby to vyznělo jako nějaký zcela nevhodný humor, ale to zní skoro jako kdyby ta schopnost udržet pohromadě
izraelskou vládní koalici byla výbornou průpravou pro složitou mezinárodní politiku.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že ano, to myslím si, že, že tak je, protože opravdu ta koalice je velmi velmi nesourodá, takže jako možná je
připraven na to prostě jednat, na jednu stranu prostě se Zelenským, který má jasnou pozici a nemůže ustoupit příliš daleko a
samozřejmě Putinem, který asi je v tuto chvíli především totálně nevyzpytatelný.

Jan BUMBA, moderátor 
Nevyzpytatelný, dokonce se objevují ještě asi důraznější slova, po tom setkání s Vladimirem Putinem se objevily takové
skutečně málokdy vídané informace, jako že Bennett jel do Moskvy mimo jiné kvůli tomu, aby se přesvědčil, v jakém je Putin
duševním stavu. Co ta schůzka vlastně přinesla?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak je to možné, protože Putin, protože Bennett je jediný, který Putina viděl zřejmě tedy, jestli se to opravdu uskutečnilo, ta
schůzka naživo, tak vlastně od začátku...

Jan BUMBA, moderátor 
To není jisté?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak já myslím, že je, ale prostě nemáme jedinou fotografii například z toho setkání. Nevíme, jak daleko od něj seděl, jestli seděl
u toho proslaveného stolu, kde ti hosté jsou, nevím, 10 metrů od Putina. Takže o té schůzce víme prostě málo, ale víme, že po
té následovala smršť telefonátů mezi Zelenským a Macronem a samozřejmě návštěva Olafa Schulze osobní, takže určitě se
něco děje, protože prostě ta jednání, ta zákulisní jednání pokračují, nebyla to jenom jednorázová akce. Ale, jak říkám, těch
informací je velmi málo. Něco málo vydal Washington Post, kde psali o tom, že minimálně se dohodly obě strany na tom, že
prostě denacifikace nebude znamenat, že Zelenskyj musí odejít z pozice, z pozice prezidenta a že Rusko možná nebude tedy
trvat na tom, aby Ukrajina byla demilitarizovaná, že jí bude stačit, že mu bude stačit, když bude pouze neutrální, ale říkám, to
jsou jenom neověřené informace, ale i to, kdyby se povedlo, tak samozřejmě to ukazuje, že minimálně ty obě strany jsou
schopny na sebe reagovat, což si myslím, že to samo o sobě už je úspěch.

Jan BUMBA, moderátor 
Jak jste zmínila ty rychlé kontakty potom s německým kancléřem nebo francouzským prezidentem, dá se předpokládat, že ti
evropští politici využívají izraelského premiéra jako zdroj informací, nebo že spíš třeba plánují nějaký společný postoj?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To jsou, já si netroufnu to téma spekulovat, ale určitě je to zdroj informací, protože prostě, když se někdo potká s Putinem, tak
každého bude zajímat, jak přesně jste říkal, jak se tváří, jak vypadá, jak mluví. A myslím si, že Izrael může být hlavně zajímavá
spojka, protože pochopitelně tím, že Evropská unie se zcela jasně postavila na stranu Zkrajiny, tak nevím, jak fungují v tuto
chvíli přímé kontakty na Moskvu, mezi Bruselem a Moskvou, takže v tom Izrael může samozřejmě sehrát zajímavou roli.

Jan BUMBA, moderátor 
Tam vždycky, když se někdo nebo nějaký stát dostane do téhle pozice, tak vyvstává ta druhá otázka, jestli není riziko, že tím
jednáním bude Izrael jaksi legitimizovat Moskvu.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Ano, a to je něco, co vlastně někteří, i třeba izraelští komentátoři zmiňovali ve svých kritických pohledech na to, že se Bennett
nechal jaksi do této pozice vmanévrovat a přesně říkali, prostě nedělejme užitečného idiota Moskvě tím, že vlastně budeme
předstírat, nebo pomůžeme Putinovi předstírat, že se chce dohodnout, je to prostě něco, do čeho by se Izrael pouštět neměl,
ale řekla bych, jsou to spíše menšinové hlasy, že spíš jakoby většina těch komentátorů říkala, je to zajímavá příležitost, je to
samozřejmě velmi nejisté, ale i kdyby tam byla malinká šance, že se tím podaří ten konflikt zastavit, tak to samozřejmě stojí za
to.

Jan BUMBA, moderátor 
Má Evropa shodné zájmy ohledně Ukrajiny a Ruska jako stát Izrael?
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Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To si myslím, že jaksi se nedá vůbec srovnat, že prostě samozřejmě pro Evropu je Ukrajina soused a je to soused, kterému
budeme muset pomoc a který se ukázal, že je připraven krvácet za to, aby, aby v Evropě bylo bezpečí, bezpečno. Izrael má
prostě úplně jinou perspektivu. Pro Izrael je prostě klíčový ten region Blízkého východu na jedné straně a potom, řekněme,
osud té židovské komunity na Ukrajině na druhé straně. A tam já bych třeba zmínila to, o čem se zatím moc nemluví, co třeba si
myslím, že je strašná tragédie, že ukrajinská židovská komunita byla jedna z největších židovských komunit v Evropě a vlastně
mizí před našima očima, protože většina z těch lidí prostě žije ve městech, které jsou bombardovány a budu se snažit, nebo už
se jim podařilo odtamtud odejít, takže vlastně komunita, která toho zažila a přežila tolik, tak opět dostává obrovskou ránu a
uvidíme, jestli se vůbec někdy podaří jí obnovit.

Jan BUMBA, moderátor 
Ale tedy ten pocit té urgence, té naléhavosti války na Ukrajině je tedy asi silnější tady ve střední nebo východní Evropě, než v
Izraeli?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, to si úplně nejsem jista, jak jsem zmínila, prostě pro Izraelce je to válka, která se jich týká právě proto, že prostě tam je
velká židovská komunita a protože je Izrael samozřejmě zaangažován díky Naftali Bennettovi.

Jan BUMBA, moderátor 
Dodává ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Irena Kalhousová, která
byla hostem dnešního Interview. Díky za to.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já děkuju moc za pozvání.

Jan BUMBA, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.

Rozhovor s Michaelem Romancovem
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Jan BURDA, moderátor 
Šestnáctým dnem pokračuje ruské napadení Ukrajiny. O jakou budoucí podobu Ukrajiny a uspořádání mezinárodních vztahů
se teď bojuje a také jedná? Proč zatím selhávají diplomatické schůzky? V čem Rusku nerozumíme a jaký je rozdíl mezi
současnou Putinovou říší a Sovětským svazem? Odpovídat bude Michael Romancov, politický geograf, který působí na
Univerzitě Karlově a také na Metropolitní univerzitě Praha, vítejte.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Dobrý den.

Jan BURDA, moderátor 
K poslechu zve také Jan Burda. Čtvrteční jednání ministrů zahraničí Ukrajiny a Ruska Dmytra Kuleby a Sergeje Lavrova v
Turecku nepřineslo žádný pokrok, v otázce možného vyhlášení příměří a není ustavení koridoru pro evakuaci civilistů například
z Mariupolu. Kuleba po schůzce řekl, že požadavky Moskvy jsou nepřijatelné. Podle Lavrova má být Ukrajina neutrální a
demilitarizovaná. To je závěr toho včerejšího jednání v Turecku. Váš komentář, dalo se to čekat?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Bohužel se to dalo čekat, protože Rusové evidentně ještě cítí, že pořád mají jaksi prostor, jak zvyšovat svůj tlak. Vlastně jejich
požadavky od začátku války, který oni vlastně za válku, kterou oni za válku jaksi nepovažují. Ruská strana vlastně tvrdí, že se
nejedná o válku, že se jedná o speciální vojenskou operaci. Rusové tvrdí ústy svého ministra zahraničních věcí, že nikoho
nenapadli. Že jaksi nemají v úmyslu napadnout jakýkoliv stát. Jaksi celý svět vidí, že ruská armáda překročila hranice Ukrajiny a
na Ukrajině umírají civilisté i vojáci, kteří tu zemi brání. A vlastně požadavky, které na začátku té operace prostě ruská strana
sdělila, tak stále trvají. A dokud jaksi Moskvě nedojde, nebo dokud nebude dotlačena. Teď je otázka, kdo by jí případně mohl
dotlačit k tomu, aby začali více věci vnímat ne tou svou optikou, ale řekněme, tou optikou té druhé strany, tak ta jednání k
ničemu nebudou.

Jan BURDA, moderátor 
Z těch lavrovových výroků je evidentním, která pronesl po jednání v turecké /nesrozumitelné/ včera, kdy se poprvé na této
úrovni od začátku té ruské agrese vojenské setkal se svým kolegou nebo se svým protějškem spíš z Ukrajiny. Tak je zřejmé, že
Rusko se tedy nevzdává toho původního zdůvodnění, těch původních cílů. Kdy nastane čas, aby obě strany nějakým
způsobem byly ochotnější usednout ke stolu, tedy zejména Rusko?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Těžko říct, protože vedle všeho toho, co bylo označeno jako za důvod pro z ruské strany za legitimní důvod, respektive
nezbytnou nutnost, vlastně provádět tu vojenskou operaci, tak postupně přibývají další informace. To znamená, Rusko zatím
nejenže neustupuje ze svých původních pozic, ale vlastně rozšiřuje spektrum toho, proč údajně muselo použít vojenskou sílu. K
těm novým vlastně v posledních dnech se /nesrozumitelné/ důvodům přibyla údajně obvinění z toho, že na Ukrajině, Ukrajinci a
Spojené státy mají laboratoře, které vyvíjejí biologické, případně chemické zbraně, které jsou zakázané mezinárodními
smlouvami. O tom se mimochodem dneska bude jednat v Radě bezpečnosti OSN. K tvrzení, že na Ukrajině jsou nacisté a že
jaksi ukrajinská vláda je polonacistická a podporuje jí v tom západ. Přibylo obvinění, že ukrajinská vláda jsou nacističtí
narkomani. Takže tam jsme taky viděli rozšíření té argumentace. A k tomuhle tomu všemu ještě Moskva prostě pravděpodobně
bude přidávat další věci. V podstatě v tento okamžik nemůžeme vůbec jako logicky najít nějakou hranu, u které se invence
ruského ministerstva zahraničních věcí v tomto ohledu může zastavit.
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Jan BURDA, moderátor 
My si se, pane Romancove, povídáme o těch možnostech diplomatického řešení té ruské agrese na Ukrajinu. Zatím to vypadá
poměrně skepticky. Tedy z toho, co vy říkáte, ale ono dřív nebo později k ní musí dojít. Co znamená každý den úspěšné
obrany Ukrajiny před tou agresí pro vyjednávací pozice?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Nepochybně Rusku dříve či později začnou docházet síly. Já nejsem vojenský analytik, ale z toho, co čtu na sociálních sítích a
zejména z toho, co jaksi do veřejného prostoru přinášejí moji kolegové, kteří se tomuhle tomu věnují, tak nejenže je zřejmé, že
se Rusům ani zdaleka nedaří jaksi tak, jak pravděpodobně předpokládali. Byť Putin tvrdí, že všechno jde podle nějakého plánu,
který samozřejmě nikdo jaksi, pokud jde o tu širokou veřejnost nezná. Ale zdá se, že prostě Rusům začínají docházet některé
zbraňové systémy. Moderní válka je neuvěřitelně drahá. Nejenom ten vlastní průběh těch operací, ale ta země, která se pustí
do takhle intenzivního boje, jak Rusko předvádí na Ukrajině, tak vlastně spotřebovává každý den obrovská kvanta pohonných
hmot, munice a tak dále a tak podobně. A prý Rusům začínají docházet určité typy třeba těch raket, které jaksi používají. A
tohle může být potom pochopitelně věc, která může Moskvu donutit k tomu, aby korigovala svůj postoj. Protože ruská
ekonomika zjevně není v takovém stavu, aby byla schopna rychle takhle masivní jaksi plýtvání, řekněme, těmito kapacitami
nahradit.

Jan BURDA, moderátor 
My sledujeme zpravodajství z té válečné zóny, po napadení Ukrajiny, které napadla ruská armáda. Jsou to informace, které se
většinou nedají nezávisle ověřit z pochopitelných důvodů. Na druhou stranu vidíme velice emotivní, velice emotivní obrázky.
Hovoří se o válečných zločinech, o útocích na civilní obyvatelstvo i záměrných a podobně. Každopádně Ukrajina se teď brání. A
bojuje se o jakou budoucí Ukrajinu? Jaká je představa a vím, že jste teď řekl, že do Putinovy hlavy nikdo nevidí. Nemůže vidět,
ale o co vlastně bojují? Jaká je představa budoucí Ukrajiny s Krymem, bez Krymu a podobně? V jakém, řekněme, statusu by
mohla Ukrajina, pokud by se ubránila a následně se jednalo, dále fungovat?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Tak začněme tím, co víme, co je na stole a prostě to je ta Putinova představa, teď abstrahujme od toho, jak nám přijde být
racionální, iracionální, akceptovatelná, neakceptovatelná. Putin jasně řekl, Ukrajina nesmí být v NATO. To sice neřekl tak úplně
jednoznačně, ale je evidentní, že nechce, aby Ukrajina byla v Evropské unii. Ukrajina musí být neutrální. Nesmí mít prakticky
žádné ozbrojené síly a Ukrajina takzvaně musí být denacifikována. S výjimkou toho, že nechce, aby Ukrajina byla v NATO,
respektive v Evropské unii. Protože tam jako víme, co znamená potom členství. Tak všechny ty zbývající tři body vlastně to má
tak jako rozetřené, mlhavé obrysy. Že tam potom, kdyby ruská strana zvítězila, tak to mohou libovolným způsobem rozšířit a
posunout. Nebo samozřejmě potom zejména pro svoji vlastní propagandu, až budou boje ukončeny, no tak by mohli jaksi
vlastnímu obyvatelstvu tvrdit, že těch cílů dosáhli, protože to zase libovolným způsobem zúží. Ukrajinská strana na druhou
stranu stále trvá na své pozici a ta pozice je jasná. Ukrajina je svobodný, suverénní, nezávislý stát. Ukrajina má nárok existovat
ve svých mezinárodně uznaných hranicích. To znamená včetně Doněcku, včetně Krymu. Ukrajina bude sama rozhodovat o
tom, co chce, nebo nechce. To znamená, nepřipadá v úvahu ta demilitarizace. Bude usilovat o členství v Evropské unii, bude
usilovat o členství Severoatlantické alianci. Byť teď vidíme, že já bych jim to v žádném případě nevyčítal, že ukrajinský
prezident, respektive ministr zahraničních věcí logicky teď tlačí na to, přijměte nás hned, nebo co nejdřív. Z té druhé strany
zase logicky slyší jako teď ano, my s váma spolupracujeme, budeme vás podporovat, ale přijetí jaksi okamžitě nepřipadá v
úvahu z řady důvodů. Čili to jsou ty dvě krajní pozice. A pravděpodobně někde mezi nimi nakonec jaksi uvidíme ten výsledek za
předpokladu, že nedojde k něčemu, co v tento okamžik nepředpokládáme. To znamená, buďto, že by se ukrajinská obrana
zcela zhroutila. Rusko by obsadilo celou Ukrajinu a podařilo by se tam nastolit promoskevský režim, který byl akceptován
většinou Ukrajinců. Což si v tenhle okamžik představit prostě nedovedu. Anebo naopak, že by se něco stalo v Rusku. To
znamená, někdo by pravděpodobně zlikvidoval Putina nebo by ho prostě odstřihnul od moci. A ta nová garnitura, respektive
staronová garnitura, oni tam pořád zůstanou lidé, kteří jsou tam s ním. By prostě úplně se z Ukrajiny stáhli. V tom případě by to
znamenalo snažení určitě ne z Krymu. Nevím, jak moc toho Doněcku a Luhansku, ale dejme tomu, jakoby ta Ukrajina by mohla
tedy existovat, pokud jde o ten geografický rozměr vlastně v tom předválečném stavu. A pak by se jednalo o náhradě škod a
tak dále a tak podobně.

Jan BURDA, moderátor 
Ovšem dá se současné ruské vládě věřit?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Ne, nicméně problém je, že ruské vládě se nedá věřit řadu let. Můžeme samozřejmě jako tvrdit, že jako ruská vláda se nějakým
způsobem jako mění, že tam byl premiér Medveděv, potom se stal premiér Mišustin. Nicméně ruská vláda v tomto ohledu není
nic jiného, než-li obslužný orgán prezidenta Putina a podstatné je, že prezident Putin u moci je 22 let. A rozhodující časový
okamžik z těch 22 let, evidentně ukazuje, že Putinovi se věřit nedá. Když Putin něco slíbí, tak to platí jen tak dlouho, dokud je to
pro něj výhodné. A potom to začne porušovat. Zatím se choval tak, že to nejprve vlastně porušoval mírně, tak jakoby kličkoval.
Tohle je vlastně poprvé, co Putin odstartoval nějakou akci, kde od začátku dává najevo, že chce konfrontaci. V tom jako je ta
situace nová, ale jinak ten trend posledních let je evidentní.

Jan BURDA, moderátor 
Vysvětluje Michal Romancov, politický geograf z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha. V té souvislosti zastavme se
ještě u té diplomatické aktivity řešení toho současného napadení Ukrajiny. My totiž vidíme dlouhodobě, ještě i před tím útokem
snahu o zprostředkování jednání. Izrael, Turecko, Francie, ale také Čína, s jakými záměry by do této akce mohla diplomatické
vstoupit, vstoupit Čína, protože hodně odborníků, pozorovatelů, komentátorů upozorňuje, že Čína bezesporu velmi pozorně
sleduje reakce světové veřejnosti na napadení Ukrajiny. A vidí tam jistý příměr toho, co by se stalo, kdyby si Čína vojensky
došla na Tchaj-wan.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Čína je podle mého názoru bohužel jednoznačným vítězem toho, co se v současnosti děje. Proč? Protože není sama stranou
toho vojenského konfliktu. Má obrovský manévrovací prostor. Mimo jiné proto, aby se z ní eventuálně stal ten prostředník. Ten
signál, jako co by se mohlo dít, kdyby Číňané zaútočili na Tchaj-wan nebo nějaké jiné území. To také nepochybně jaksi vnímají
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a podle toho se zařídí. Navíc válčí se v Evropě. Válčí se v prostoru, který opticky vypadal, že se daleko lépe vypořádal s
koncem studené války než dálněvýchodní Asie, která rovněž studenou válkou a předchozí druhou světovou válkou byla
poškozena. Vezměme si, máme dvě Koreje. Od padesátých let stále máme dvě Čína od roku 49. Řada těch zemí má mezi
sebou velice špatné vztahy a teritoriální spory. To všechno jakoby jsou věci, které v Evropě jsme buďto zlikvidovali v těch
devadesátých letech, anebo to vypadalo, že k tomu směřujeme. No, ale dneska najednou díky Putinovi prostě Evropa z tohoto
hlediska vypadá podstatně hůř. Teď zní to strašně cynicky, ale ponechám-li stranou jakoby oběti, což samo o sobě je strašné.
Tak je zapotřebí si uvědomit, že budeme muset Ukrajině pomoci v nějaké poválečné rekonstrukci. Rusko je pod sankcemi a
otázkou je, co to s ekonomikou udělá. Teď už je jasné, že to nebude nic dobrého. To znamená, všichni ti hráči, s nimiž Čína je v
těch nejvyšších patrech mezinárodní politiky. Tímhle tím jsou zasaženi a budou oslabení výrazně víc než Čína. Čili pro Peking,
obávám se je tohle to vlastně úžasná příležitost, jak stabilizovat, případně posílit svou pozici v mezinárodních vztazích.

Jan BURDA, moderátor 
Zastavme se toho, v čem my ve střední Evropě nebo v Evropě na západě Rusku nerozumíme. Byť máme s Ruskem své
zkušenosti. Ten útok, ta agrese Ruska na Ukrajinu tam mnoho lidí, kteří to sledují, překvapila. Co jsme přehlédli, v čem Rusku
nerozumíme?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já myslím, že to neporozumění Rusku má nesmírně široký základ a vlastně tím základním problémem je, že my jsme
přesvědčeni o tom, že Rusko může, respektive chce být jako my. A samozřejmě jaksi jednotlivý Rusové toho jsou schopni.
Bezesporu neexistuje žádný důvod, proč by nebyli. Koneckonců chovat se jako Evropané nebo lidé ze západu. To znamená mít
úctu k jedinci. Vlastně svůj vlastní život strukturovat podle toho, že jiná lidská bytost má úplně stejná práva jako já. Že moje
svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Toho je schopen člověk pocházející odkudkoliv. Ale pak tady máme
politické režimy, politické elity, které působí na ty společnosti a ruská společnost v tento okamžik za těch posledních 22 let, co v
jejím čele stojí Vladimir Putin, režim, který vybudoval, tak ten je ve všech podstatných ohledech prostě naladěn antievropsky,
respektive antizápadně. Znovu zdůrazňuju. To neznamená, že tam nejsou individuální nesmírně stateční lidé, kteří riskují. Zatím
ještě ne své životy, ale rozhodně svojí svobodu. Což je nesmírně jaksi podstatná záležitost. Protestují proti té válce, snaží se v
tom omezeném prostoru, který mají se proti tomuhle tomu vymezit. Ale rozhodující část ruské společnosti v tento okamžik mimo
jiné proto, že je 22 let vlastně silně masírovaná Putimskou propagandou, tak stojí za Putinem podobným způsobem jako v tento
okamžik většina veřejného mínění na západě stojí za Ukrajinou a podporujou kroky svých vlád ve prospěch Ukrajiny. A požadují
případně i to, aby naše vlády jaksi šly ještě za hranu toho, co je jaksi dohodnuté. To znamená, máme tady spousta lidí, kteří
požadují a teď ponechme stranou, jak moc jsou ty požadavky reálné nebo nereálné. Ale požadují vyloučení Ruska z OSN.
Zavedení bezletové zóny a tak dále. A v Rusku vidíme zase lidi, kteří jakoby tlačí na Putina. Otázkou je, na kolik je ten tlak
spontánní a nakolik je manipulovaný. To se odtud nedá poznat. Ale tlačí ho, aby šel v té eskalaci ještě dál. A problém je, že
ruská společnost v tento okamžik na rozdíl od společnosti libovolného evropského státu, má naprosto minimální šance, jak s
Putinem a jeho režimem vyjednávat. Jakým způsobem ten režim někam posunout. Zatímco veřejný prostor tady u nás je
otevřený, že jo sedíme v budově rozhlasu kousek odtud je Václavské náměstí. A každý vlastně ví, co se třeba kolem sochy
svatého Václava děje. Že každou chvíli tam někdo prostě svolá nějaký mítink, nějakou demonstraci. A v tom veřejném prostoru
prostě deklaruje svoji pozici. Shání podporu pro svojí pozici a tak dál. Něco z toho třeba mně se líbí, jiné věci se mně nelíbí, ale
musím akceptovat, že prostě ten veřejný prostor patří nám všem. V Rusku tohle to tak není. V Rusku veřejný prostor patří
pouze režimu. To znamená, i ty protesty vlastně k nimž dochází, tak jsou samozřejmě individuální. V okamžiku, kdy se ty lidé
objeví ve veřejném prostoru, tak riskujou čím dál tím víc. Tohle je vlastně základní problém ve vztahu mezi námi a Ruskem. Že
my nejsme schopni vidět, že ruská společnost, respektive současný putinský režim a ten má podporu většinu ruské společnosti,
bohužel je to objektivní fakt. Že vlastně od základů to funguje úplně jinak, než jak to funguje tady u nás.

Jan BURDA, moderátor 
Co to může změnit? Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov včera přiznal, že ruská ekonomika zažívá šok a sankce západu označil za
bezprecedentní ekonomickou válku. Její důsledky ale podle něj budou minimalizovány. Může nějaký ještě větší ekonomický tlak
nebo případně třeba bankrot celého Ruska změnit tuto situaci?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Asi může, protože Putin vlastně vybudoval svou pozici primárně na to, že vlastně Rusku slíbil, že se nebudou opakovat
devadesátá léta. Nicméně teď jsme ve válce. Rusko sice říká, že to je speciální válečná operace nebo vojenská operace,
pardon. Nepřiznává válku, ale tvrdí přesně jak jste říkal, že západ vlastně vyhlásil Rusku válku ekonomickou. A otázkou je, co
ta společnost 22 let masírovaná putinskou propagandou, jak bude reagovat na to, když jim Putin řekne ano, jako jsme zpátky v
devadesátkách. On to teda neřekne takhle, ale když jim dojde, že ta situace je stejná. Ale tentokrát je to kvůli válce. Jsme
napadení a musíme bránit vlast a já se obávám, že ty široké masy obyvatelstva tomuhle tomu prostě budou rozumět a jaksi ti,
kteří jsou schopní dát si aspoň 2+2 dohromady. Tak budou ukřičeni, minimalizování, pozavíráni a nějakou dobu se Putinovi
bude vlastně dařit tu válku, která teď vlastně objektivně existuje, tak úspěšně použít v Rusku pro upevnění své vlastní pozice.

Jan BURDA, moderátor 
Jak to vidí Michael Romancov, politický geograf. Připomenu to, co zaznívá velice často, když se mluví o té současné ruské
agresi na Ukrajinu. Když se mluví o Ruské federace v posledních letech. To jsou ta slavná vyjádření prezidenta Putina, že
největší geopolitickou katastrofu dvacátého století byl rozpad Sovětského svazu. Putin adoruje Sovětský svaz. Jde mu o to, aby
ho nějakým způsobem znovu nastolil. Je to tak, není to tak a zároveň, v čem se to současné Putinovo Rusko, ta jeho říše
Sovětskému svazu třeba za času Leonida Brežněva podobá a v čem ne?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Putin adoruje cokoliv se mu hodí a kdykoliv se mu to hodí. To znamená, to se týká i toho Sovětského svazu. Některé jeho
atributy, on má občas tendenci vyzvednout. Jiné naopak zásadním způsobem kritizuje. To je třeba vlastně role komunistické
strany. Putin se veřejně deklaruje jako vlastně antibolševik. Ale kdykoliv se mu to hodí, tak prohlásí, že on byl členem
komunistické strany Sovětského svazu. A že na rozdíl od mnohých ostatních on svojí legitimací stranickou jako nezlikvidoval,
ale do dnes jí má schovanou. A teď si vyberte, jestli je Putin pro nebo proti. To tvrzení o té největší geopolitické katastrofě. On
zarámoval výrokem, který dnes celkem jako jednoznačně nezní v našem veřejném prostoru. On prohlásil, že to byla ta největší
katastrofa. Ale pak prohlásil, že kdokoliv si přeje návrat Sovětského svazu, že nemá rozum. Takže zase vlastně, on jako řekne
ano, tady bylo něco, něco, co bylo obrovské, mohutné, úspěšné, co bylo naše. Ale je to pryč, smiřte se s tím. To byl původně
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vlastně kontext jeho výroku. Později ho upravil a tvrdil na tom, ano, byla to ta největší katastrofa, ale byla to katastrofa proto jak
zdrcujícím způsobem dopadla na obyčejné lidi. Jak se jim zhroutily jejich sociální, ekonomické a tak dále jistoty. Jakoby to
oddělil od té vojenské, od té mocenské jaksi úlohy, kterou Sovětský svaz hrál. Navzdory tomu, že je evidentní, že on zoufale
usiluje o to, aby se Rusko jakožto mocenský činitel. Rusko je jedna ze světových velmocí. To se nám může líbit, nebo nelíbit,
ale nic víc s tím prostě neuděláme. Tak on prostě zoufale chce, aby současné Rusko mělo v té mocenské aréně stejnou pozici
jako míval Sovětský svaz. To znamená v zásadě, aby měla vůči jakémukoliv globálnímu problému nebo pohybu, nejenom na
svém vlastním území, ale i v nějakém širším regionu právo veta. A teď je otázka, kde ten širší region má končit. Jestli to má být
někdejší Sovětský svaz. To znamená svazové republiky. Nebo jestli to má být i ten satelitní blok, jehož jsme byli například my
součástí. A tady si opětně můžete vybrat z řady Putinových výroků, protože ono se to v čase proměňuje. To znamená v tomto
ohledu je Putin konzistentní. Snaží se být nepředvídavý, protože neustále lavíruje v tom vlastně, co si pod těmi termíny můžeme
reálně představit. Takže zatím jediná jistota je, že je v tomhle tom naprostý zmatek.

Jan BURDA, moderátor 
Tedy my nevíme a pravděpodobně ani světoví státníci nevědí, o co vlastně Putinovi jde?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
To myslím si pro ty konkrétní věci, to určitě v tento okamžik nikdo neví. Mimochodem stará dobrá bolševická taktika byla, že se
vyhlásí nějaký cíl. Ten se potom standardním způsobem nesplní. Ale řekne se, to nevadí. To byla vlastně jako jenom
maskylovka. To znamená, to bylo jako něco, abysme oklamali nepřítele. My jsme ve skutečnosti usilovali o něco jiného. A to, o
co jsme skutečně usilovali. To teď máme. Já jsem přesvědčen, že něco podobného uvidíme i na konci vlastně té současné
války. Prostě Putin bez ohledu na to, co se reálně stane, tak to bude vydávat za svůj triumf. A myslím si, že rozhodující část
ruské společnosti minimálně v ten okamžik to bude akceptovat jako autentické sdělení. To znamená, budou mít pocit, my jsme
vyhráli. Zase jsme vyhráli, zase nás ten západ prostě nedokázal zničit.

Jan BURDA, moderátor 
Možná, že se teď budete usmívat, protože mě nachytáte u toho, v čem Rusku nerozumíme, u těch špatných předpokladů? Ale
proč takhle vlastně Putin a mnoho lidí v Rusku uvažuje? Není jednodušší jaksi svojí zemi pozvednout ekonomicky, zvýšit její sílu
a prestiž, politika, kultura, a tak dál? Nejenom, nejenom jaksi vyhrožovat raketami a anektovat cizí území.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Přesně tohle to stálo vlastně v základech všech kontaktů mezi Západem. Ať už to uvedeme na úrovni jednotlivých států nebo
Evropská unie nebo Severoatlantická aliance a Ruskem vlastně od devadesátých let. Nicméně zdá se, že na Putina naprosto
přesně platí to, co se tvrdí. A já nejsem sinolog, takže tady možná jaksi mě někdo ze sinologů opraví. Ale co prý platí pro
čínskou nebo možná ještě spíš, řekněme, mongolskou kulturu. To znamená, že Číňan nebo Mongol. Teď nemyslím nikoho
konkrétního ale obecně. Že nezná stud, že zná pouze strach. A Putin vlastně směrem k Rusům a znovu zdůrazňuju, většina
ruské veřejnosti tohle akceptuje. Říká ano, my jsme se rozpadli, byli jsme slabí. Museli jsme se stáhnout, protože jsme se báli
toho západu. Ale od roku 2007 už se nebojíme. A teď my s váma začneme jednat po našem. To znamená, tady jsou naše
požadavky, naše požadavky jsou historicky odůvodněné, jsou oprávněné, jsou legitimní, a vy se podle toho zařiďte a když to
neuděláte, tak my vám dáme přes držku, abych parafrázovala Švejka. A to je přesně to, co se teďka děje.

Jan BURDA, moderátor 
Říká a vysvětluje Michael Romancov, politický geograf z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha, který věnoval svůj
čas posluchačům Českého rozhlasu. Nekončíme nějak optimisticky, snad to příště dopadne lépe. Děkuji vám.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já děkuji za pozvání. Přeji všem hezký den a kéž bysme se zanedlouho mohli setkat a byli, měli bychom nějaké lepší zprávy.

Jan BURDA, moderátor 
Za pozornost děkuje také Jan Burda.
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Vysíláme: Expertka o Putinově „denacifikaci“ Ukrajiny i tajemném setkání izraelského premiéra URL
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Ruská „denacifikace“ Ukrajiny v praxi vypadá tak, že Putin útočí na civilní cíle, bombarduje porodnice a střílí v humanitárních
koridorech. Prezident Zelenskyj požádal, aby mohl promluvit před izraelským parlamentem Knessetem. Zatímco tisíce Izraelců
demonstrují na podporu Ukrajiny, vládní představitelé Izraele se k Putinově agresivní a nesmyslné válce staví velmi opatrně, až
váhavě. Ve hře jsou nejen zájmy na blízkém východu, spojenectví s Amerikou, ale také situace s komunitami ruských i
ukrajinských židů. Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na FSV
Univerzity  Karlovy  Irenou Kalhousovou. Sledujte od 15:00.
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Naše společnost ztratila představu o tom, co znamená jaderná válka, říká analytik Ludvík URL
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Už více než dva týdny probíhá invaze ruských vojsk na Ukrajině. V novém díle podcastu Kolaps jsme se s analytikem Janem
Ludvíkem bavili o tom, jak se vyvíjí situace na bojišti, co je možné v nejbližších dnech očekávat, jaké scénáře budoucího vývoje
se teď nabízejí a jestli se rýsuje nějaký způsob, jak tento konflikt vůbec ukončit. Jan Ludvík působí na Katedře bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a aktuální situaci pozorně sleduje. V dnešním díle podcastu Kolaps jsme
využili také toho, že v roce 2016 vydal monografii o jaderných zbraních s názvem Nuclear Asymmetry and Deterrence – vyšla
anglicky u prestižního nakladatelství Routledge.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

https://soundcloud.com/advojka2013/kolaps-62-jan-ludvik-nase-spolecnost-ztratila-predstavu-o-tom-co-znamena-jaderny-
konflikt

Z války vidíme jen nějakou část. Jakou část vidíme a co nám jako vnějším pozorovatelům naopak uniká?

Vidíme příběh, který sdílí ukrajinská strana bránící se agresorovi. Snaží se získat podporu Západu a co je ještě důležitější,
potřebuje také povzbudit morálku ukrajinského obyvatelstva, které bojuje fantasticky. V médiích to pak vypadá tak, že
ukrajinská strana ve velkém odráží ruský útok a ničí vojenskou techniku, zatímco Rusko zabíjí babičky a děti. Problém je v tom,
že nevidíme ukrajinské vojenské ztráty. Ukrajinská strana smysluplně a logicky požádala, aby se o tom nemluvilo, a vyhlásila
informační embargo. Mohlo by to podrývat morálku ukrajinských sil. Ale i ukrajinská armáda má významné ztráty. Musíme být k
tomu, co vidíme, opatrní. Vidíme jen polovinu obrazu.

Překvapilo vás, že už čtvrtý den války ruský prezident Vladimir Putin zvýšil stupeň pohotovosti jaderných zbraní?

Je to bezprecedentní, protože Rusko nikdy nezvýšilo pohotovost svých jaderných sil. Nezavedlo ji ani během kubánské krize.
Tehdy to bylo z opatrnosti, protože se obávalo americké odpovědi. To neznamená, že Rusové neudělali nějaké praktické kroky.
Současný Putinův krok byl jasným signálem, aby se Západ držel dál. S určitým vměšováním určitě počítat museli. Ani Vladimír
Putin není takový blázen, aby začal jadernou válku kvůli ekonomickým sankcím. Nechce, aby Západ přímo vojensky
intervenoval a my bychom to taky neměli chtít. Mohli bychom se dostat do situace, kdy Rusko v zoufalství jaderné zbraně
použije.

Jak dokázaly jaderné supervelmoci během studené války zabránit eskalaci konfliktu? 

Předchozí krize studené války nám ukazují, jak je ta eskalace snadná. Když uprostřed kubánské krize Rusové sestřelili
americké špionážní letadlo, tak na to neměli povolení z Moskvy. Tehdejší sovětský lídr Nikita Chruščov si díky tomu uvědomil,
že nemá situaci úplně pod kontrolou a ta, že může velmi rychle eskalovat. Tato událost sice tehdy paradoxně přinesla
deeskalaci, ale riziko jaderného konfliktu bylo v tu chvíli obrovské. Na prezidenta Kennedyho poradci tlačili, ať odpoví a zaútočí
na místa, odkud bylo letadlo sestřeleno. Potom by Sověti mohli chtít odpovědět a eskalace by šplhala jako po žebříku, u něhož
hrozí, že z něj všichni spadneme.

K jadernému konfliktu ale nikdy nedošlo. Jaké byly deeskalační mechanismy za studené války?

Právě kubánská krize byla velkým impulzem k vytvoření řady deeskalačních mechanismů, jakými jsou různé horké linky mezi
veleními obou armád nebo mezi prezidenty, aby si mohli vyjasnit, co se děje. Ve chvíli, kdy Ivan sestřelil Boba, mohli si třeba
říct, že to byl omyl a podobně. Nejdůležitější deeskalační linka byla ta, že na sebe supervelmoci nikdy přímo otevřeně nestřílely,
leda skrytě. V korejské válce pomáhali Sověti korejské, respektive čínské armádě, ale maskovali to a jejich letadla lítala jako
severokorejská. I když američtí letci pochopili, co se děje, protože v severokorejských letadlech létali blonďáci, nebyl to přímý
konflikt armád supervelmocí. Otevřených přímých konfliktů bylo velmi málo a byly extrémně nebezpečné. Jako příklad lze uvést
konflikt mezi Ruskem a Čínou, kdy se jejich jednotky střetly v roce 1969 na řece Ussuri. V Sovětském svazu vážně přemýšleli o
preventivním útoku na čínský jaderný arzenál.

Jak je to dnes? Změnilo se něco?

Deeskalační mechanismy nezmizely a lidé, kteří se tomu věnují, tyto mechanismy chápou. Hrozba jaderného konfliktu spíše
zmizela ze společnosti a z našeho běžného vnímání. Za studené války se jaderné zbraně testovaly a každý, kdo to viděl, si
uvědomoval jejich ničivou sílu. To vedlo k obezřetnosti a k hledání cest, jak konflikty řešit buď mírově, anebo hledat cesty, aby
vojáci supervelmocí nestříleli přímo na sebe. V tomto ohledu jsem velmi rád, že v Bílém domě sedí Joe Biden. Přeci jen už má
svůj věk a je to starý studenoválečník. V Senátu sedí od sedmdesátých let a velmi dobře se v tom orientuje.

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 19:24 , Sledovanost pořadu: 115 902 , Pořad:
18:00 Živé vysílání , AVE: 21 688 425,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,29
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
I v 18 hodin nabízíme zprávy čtyřiadvacítky. Hezký večer. Jeho ukrajinském Mariupolu od počátku ruského obléhání
dvanáctidenní ostřelování zemřelo 1582 civilistů. Přístup do města navíc dál blokovaný. Podle Kyjeva není jisté, jestli se lidem
dostane humanitární pomoc. Kvůli ostřelování se to nedaří už několik dní. Rusko ze situace viní Ukrajinu.
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mluvčí 
Ukrajinská armáda poskytla humanitárním koridorům klid, aby fungovaly, pokud budou okupanti znovu střílet a narušovat
záchranu lidí. Dostane se jim takové odezvy ze světa, že oni sami budou potřebovat humanitární koridory. Naši vládní
představitelé dělají vše pro to, aby bylo dost paliva jídla v celé naší zemi.

mluvčí 
Americká administrativa podle prezidenta Joea Bidena přeruší běžné obchodní vztahy s Ruskem Moskvy kvůli invazi na
Ukrajinu zruší doložku nejvyšších výhod. Krok by měly obě komory amerického parlamentu bez problémů potvrdit. Podobně
chtějí postupovat i země Evropské unie strategie sedmičky. Na seznam zakázaného zboží dováženého z Ruska Američané nově
zařadili alkohol potraviny z mořských živočichů a diamanty.

mluvčí 
Také budeme omezovat členství Ruska v mezinárodních organizacích, jako je Mezinárodní měnový fond Světová banka. Putin
agresor musí za to zaplatit svoji cenu, nemůže vést válku, která podrývá základy mezinárodního míru. Stability, která podrývá
mezinárodní společenství.

mluvčí 
Ruský prezident Vladimir Putin podle předsedkyně Evropské komise barbarsky napadl nejenom Ukrajinu, ale i demokracii a
suverénní státy. Ursula von Der Leyenová řekla na summitu Evropské unie ve Versailles. Předseda Evropské rady Charles
Michel zároveň prohlásil, že Evropa musí být nezávislá. Suverénní nesmí být zranitelná. Její dosavadní závislost na Rusku byla
podle něj příliš velká. Lídři se také shodli, že Ukrajině Evropská unie pošle další vojenskou pomoc ve výši 500 000 000 EUR.

mluvčí 
Jsme zde, abychom všemožně podpořili finančního humanitárního hlediska obyvatelé Ukrajiny máme evropské ambice, což je
ambici se v míru a znamená, co mobilizaci vybavení, včetně vojenského vybavení, schválili jsme dalších 500 000 000 EUR na
podporu Ukrajině hovořili jsme také o přihlášce Ukrajiny a také přihlášce Gruzii a moldavská chtěli bychom jasně vzkázat
ukrajinským přátelům, kteří jsou plny plnohodnotnými členy evropské rodině nejvyšší s nimi, za nimi stojíme a chceme posílit ty
vztahy, které s Ukrajinou máme.

mluvčí 
Ubytovací kapacita pro ukrajinské uprchlíky začíná být v některých krajích Česka zcela naplněna. Po jednání ústředního
krizového štábu to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Nejhorší situace je teď podle něj v
Praze Středočeském Jihomoravském kraji. Od začátku války už do Česka přišlo nejméně 200 000 Ukrajinců.

mluvčí 
Už jsme na víceméně na některých krajích po vyčerpání limitu na ubytování a znamená tzv. kategorii nouzového přežití, což
samozřejmě je mnohem méně komfortní ubytování, než to nouzové ubytování jako takové hovoříme o lehátka lehátka, které
mohou být ve stanech, které mohou být v tělocvičnách a tady opravdu se zásadním způsobem není situace, tzn. je třeba určitě
říci a vyslat signál vše v tuto chvíli vlastně ta kapacita absorpční kapacita, kterou má Česká republika, tak víceméně zaznělo
začíná být naplněna.

mluvčí 
Charitativní akce na podporu Ukrajiny stále pokračují za 2 týdny od začátku konfliktu vybrali nevládní organizace v Česku více
než miliardu 700 000 000 Kč. Pořádají taky materiální sbírky, například charita České republiky do země vyslala kamion s
pomocí, ve kterém je 47 výkonných elektro generátorů.

mluvčí 
Druhý balík humanitární pomoci charity Česká republika, který odsud na Ukrajinu míří, obsahuje kromě elektro gen. Toru také
základní suroviny, jako jsou léky nebo palety s vodou.

mluvčí 
Boje na Ukrajině na Ukrajině pokračují už šestnáctým dnem ruské jednotky ostřelují města dní pro Lucka Ivanov franky, která
byla dosud ušetřená. Více než 60 kilometrový obrněný konvoj se po včerejším proti úderu rozptýlil z okolí Kyjeva do lesů a
obydlených oblastí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle ukrajinské ombudsmanky 78 dětí. Více než 100 dalších
bylo zraněno. Vysoká komisařka o OSN pro lidská práva pak mluví celkem 560 čtyřech obětech mezi ukrajinskými civilisty.

mluvčí 
Lidi regata soupeř John.

mluvčí 
Všechny ty šmejde zabijeme mariupol, vynásobíme nulou boj.

mluvčí 
Bor bombardování střelbám všude nonstop 24 hodin denně. Je to velmi těžká situace. Předevčírem zemřel můj bratranec o
život tady denně přicházejí desítky lidí dobovou.

mluvčí 
Nejméně 1 člověk zemřel při náletech na ukrajinské město dni pro. Bomby podle tamní pohotovostní služby dopadly poblíž
školky a bytového domu. Jde o první ruský útok na dni pro od začátku války. Město je jedním z největších útočišť pro desítky
tisíc uprchlíků z východu země.

mluvčí 
Poprvé město zasáhly ruské rakety, a to vlastně velmi drsně, protože ty cíle byl, jak obytné, tak průmyslové to, co teď vidíme na
těch záběrech, tak je jakási továrna. Starý dům, ve kterém se vyráběly bačkory, nějaká obuv, byl tam 1 noční hlídač, který na
místě zemřel.
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mluvčí 
Základní služby zásobování vnitro zatím fungují nedostatek potravin pohonných hmot. Do města zároveň dál proudí
humanitární pomoc, která se potom distribuuje do dalších částí na východě Ukrajiny.

mluvčí 
Základní potraviny, to jsou všechno prodává. Některé kavárny jsou dokonce otevřené. Jsou otevřené některé opravny fungují
bankomaty, což je důležité, že se lidé stále mohou vybrat peníze, to jsme v Mariupolu už neměli funguje velmi dobře spojení
internet, ale jak jsme právě viděli v Mariupolu, kde se ta situace změnila z hodiny hodinu a najednou všechno začalo
vypadávat, a tak je jasné, že ta válka, tak to může se projevit i tady stejně jako v Charkově dalších jiných městech a nastane
další úprk. Nejméně milionu lidí, který tady teď je.

mluvčí 
Situaci na Ukrajině teď probereme s Emilem Aslanem politologem z katedry bezpečnostních studií institutu politologických studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji vám hezký den.

mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
Co teď čekat od ruské armády na Ukrajině v nejbližších hodinách nebo v nejbližších dnech, když sledujete tu změnu její taktiky
přesun vojsk na západ, ale třeba i právě zmiňované útoky na civilní cíle.

mluvčí 
Tah je to komplexní otázka. Jako asi to poslední zpráva, kterou jsem zaznamenal v posledních dvou hodinách je, že ruská
letadla provedla ukrajinské území útok na běloruské území návrat řadu vesnic jednu nebo 2 na jihu Běloruska. Je to útok, který
ukrajinské politické vojenské vedení předpovídalo před několika hodinami vlastně v okamžiku soudců samotným útokem.
Zřejmě to má za cíl nějakým způsobem poskytnout pro text pro běloruskou armádou, aby ses stála do ozbrojeného konfliktu
vydatně proti Ukrajině. Jsem, že momentálně Alexandr Lukašenko mladí kluci jednali spolu. Zatím se zdá, že ruská média tuto
událost odmítli jako nepodloženou, bylo dost ministerstvo obrany, pokud se nemýlím, tak všechno napovídá, může v rusky lídr
není ochotný se do konfliktu stál stáhnout, ale možná to jenom nějaký vojenský malé množství má sloužit k praktickým účelům
účelům. Co se týče toho, co jste říkal, jako toto dalších aspektů otázky, tak tady tady to víc samozřejmě, ale jestli máme
dostatek času, abychom se k tomu jak věnovali.

mluvčí 
Stačili, co čekáte od ruské armády, co se stane, kdo je třeba nejvíc v nebezpečí a jaké jsou v tuto chvíli poměry se třeba na
ruské ukrajinské straně, pokud takto můžete.

mluvčí 
Mi, abych to most to zjednodušil tak ruská armáda očekává právě nějakým způsobem spát na západ Ukrajiny vlastně spát
samozřejmě spát. To bylo Rusko bylo vlastně, že to omylu bývalo franky School v oblasti Oděsy. Je to takové celkem bezpečné
nebo 8 bylo.

Tedy kvůli ukrajinské, které v prosinci mají pod kontrolou, pak očekává taky mě způsobem dostat se místnost směrem za hrůzu.
Z toho, co vlastně klíči Tomba stolu skupinou ukrajinské armády. A pokud se to podaří, tak obklíčit Kyjev jo to a pokud bychom
se bavili o nějaké Coe změně taktiky ruská armáda ale svatou počítat s výraznějším útočí proti civilní infrastruktuře proti civilním
cílovou opracovat nálety a tak no to něco, čemu Rusové mají převahu v situaci, kdy si nemůžu domů. Masivní útok proti velkým
městům při tom, co můžu díky převaze ve vzduchu. Balistický svah pod ledovou.

mluvčí 
K čemu ale Rusku je ostřelování civilních cílů, souhlasíte s tou, řekněme, teorií, že to má zkrátka přispět k demoralizaci
obyvatel k postupnému podmanění Ukrajiny nebo je zatím ještě něco víc?

mluvčí 
Ano, je to taktika, kterou používala sovětská armáda. 80 šlo to v Afghánistánu následně ruská armáda 90 šlo o u těch letech v
Čečensku moc následně dvacátých let v Sýrii. On si Cílu této praktiky jednoznačně absolutní efekty. Jaký dopad to má, protože
terorizovat torzo ani sílu obyvatelstva zničený zdrojů elektřiny, zásob vody útoky proti všem civilním objektu, včetně obou
nemocnic sporu formica užít atd. pak to má asi právě čím populaci k tomu jednak byly, přestala podporovat. Dřív to byly
povstalci, jsou to jednotky teritoriální obrany v krajském polské armády a pak vytlačit ukrajinskou armádu nebo nějaký
dobrovolných vojenskému samotné se to oblasti. Pane Peace jejich vůle podle měla jako bránit svoje území své město. Zatím
to fungovalo. Velmi dobře je to vždycky samozřejmě velmi.

mluvčí 
Velmi.

mluvčí 
Špatná záležitost. Já jako tady nachází. Ti jsou slova popsal jako uprchlý přenášel, jak je to se čínské užívat takovou pak učí.
Civilním si moc milovat 100 let. Doposud to bylo efektivní. A zdá se, že by Rusové riskovali, jak to ukázal příklad z Sýrie
čečenská větší reálnou angažovanost západních zemí. Zatím si to můžu dovolit, tak budou dělat.

mluvčí 
V Sýrii a Čečensko se zmiňují nejčastěji právě v souvislosti s tou ruskou taktiku, o které jak říkáte, sám se teď těžko mluví, ale
podle vás se dá čekat. Jsou tam rozdíly třeba právě v té motivaci armády, kterou Rusko snaží podlomit u Ukrajinců, to jejich
nasazení, o kterém se tak často mluví, může být třeba v tomhle směru výjimečné a možná ještě obecněji, jakou šanci má
Ukrajina ubránit například na větším míst města nebo zkrátka místa, kam teď Rusko směřuje?
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mluvčí 
Tak, abych odpověděl na tu druhou část otázky, která asi podstatnější.

mluvčí 
Pak.

mluvčí 
Podle dostupných informací něco kolem 70-80 % bojeschopnost ruských vojenských oddílů. Jsou nasazená již teď v tuto chvíli
na Ukrajině.

Jsou nepotřebuju taky nic. Ten svůj kryl, ale ty úkryty a na východě v Norsku dal oblasti ragbisté Kavkazu dále nemůžou dovolit
snad nasadit co svůj armády.

S tím, aby si mohli dovolit právě jednak obklíčení větších krajských měst není tak jednoduché jsou poznat.

Krajinomalbu množství hvězd maga ulic co má 18 500 000 jo Kima 3 milionu obyvatel, takže třeba klíčit a pak jste třeba o
obsazených měst třeba na jihu země zajistit chod okupačním administrativu časem situaci, jak prostě ruční Ukrajinců není
ochotna přijmout okupanty a je třeba chtěl jsem provést.

Útok na města a lezu zajistit obklíčení měst s tím, že ještě číslům elektřinu a výzkum zásob bude.

Znemožněn často členská u měst v Istanbulu Jihlavu a o rok u oni ovlivnit ale trh a u dělostřelectva jsou ze zákona rozhodnout
stát, respektive vojáci rituální brala suchým auto od oné obyvatel učinil.

Nějaký nebo dobrovolníky se mzdami, aby se zachránili 8 složí.

mluvčí 
Říká politolog Emil slánka tomu vojenskému aspektů situace na Ukrajině. Ukrajině prozatím vám děkuju ještě se uvidíme.

mluvčí 
Za.

mluvčí 
A teď zprávy z Poslanecké sněmovny. Zákonodárci tam schválili 3 návrhy související s Ukrajinci, kteří utíkají před válkou. První
se týká dočasného zavedení mimořádné ochrany běženců. Mají zjednodušit získání pobytového oprávnění. Další z návrhu
usnadní vstup na pracovní trh a třetí předloha se týká vzdělávání. Školám bude podle ní umožněno navýšit kapacity. Vyučovat
tam budou moci ukrajinští pedagogové.

mluvčí 
Já bych chtěl především poděkovat Poslanecké sněmovně jako celku za podporu tohoto zákona. My jsme se ocitli v době
bezprecedentní uprchlické krize, které musíme čelit rychle a nejenom na té národní úrovni, ale na té úrovni evropské, tedy a na
radě se rozhodlo o tom, že bude celoevropsky aktivován instrument tzv. dočasné ochrany a my jsme ho dnešním dnem začaly
implementovat začali usazovat do toho našeho právního systému v České republice. Samozřejmě tohle je první krok rozhodnutí
daným materiálem daným zákonem se příští týden ještě bude zabývat horní komora parlamentu, tedy senát a posléze by měl
tedy zákon, pardon vstoupit platnost ten zákon jako takový má několik výhod pro občany přicházející z Ukrajiny. Za prvé je to
registrační rychlost. Rychlost získání pobytového oprávnění k tomu, aby mohli zůstat v České republice. Ta ochrana je
dočasná, to je další parametr tohoto zákona. My zatím předpokládáme, že tento zákon bude platit na dobu jednoho roku tzn. do
konce března roku 2023 není to nějaké alternativní pobytové povolení pro lidi z Ukrajiny. Je to skutečně dočasná ochrana
především pro maminky s dětmi, které prchají z Ukrajiny před válkou. Samozřejmě pro staré lidi pro Ukrajince, kteří jsou
postiženi tou Putinovou agresí, která nemá v poválečných dějinách Evropy obdoby znovu zopakuji ta čísla, 80 % příchozích
jsou ženy o dospělé populace 55 % celkové populace, která sem do české republika přišla, jsou děti, to je jednoznačná
skladba, která myslím ukazuje, že se skutečně nejedná o nějakou ekonomickou migraci či něco podobného. Jedná se o ten
prostý fakt útěku před válkou do bezpečí, co se daného zákonu týče, tak má několik věcí, které mohou být zjednodušující pro
život v České republice, a to například, že dočasnou ochranu bude moci udělit nejenom ministerstvo vnitra, ale i Policie České
republiky, což výrazně zrychlí ten evidenční a proces jako takový za další tato dočasná ochrana je platná ve všech zemích
Evropské unie tzn. že člověk registrovaný u nás s tímto pobytovým statutem může posléze, pokud se tak rozhodne odejít do
jiné země Evropské unie a tam využívat veškerých výhod tohoto systému. Zároveň byla přijata speciální pravidla pro
poskytování zdravotních služeb, aby ti lidé mohli existovat, tedy v systému veřejného zdravotního pojištění na to navazovaly
další zákony, které vám potom představí naši kolegové z oblasti sociální a oblasti školství. Ještě mě, prosím, dovolte v rámci té
debaty, která dneska zazněla v Poslanecké sněmovně říci několik věcí. Tento zákon jasně vymezuje, komu je dočasná ochrana
poskytována, jsou to občané Ukrajiny, jsou to lidé s trvalým pobytem na Ukrajině. Zároveň bych chtěl říci, že současné době
máme asi 100-150 lidí, kteří nejsou státními občany Ukrajiny a dočasná ochrana jim byla poskytnuta, ale kdo to je, jsou to
většinou maminky dětí, které ukrajinské občanství mají ony samy jsou většinou nějaké národnosti z těch republik
postsovětských. Ten jejich manžel tatínek ten, kdo bojuje na Ukrajině, je Ukrajinec a je to tedy 1 rodina, která utíká před
válkou, a to ochranu jako takovou si zaslouží.

mluvčí 
Jsme se snažili zaměřit na to, aby lidé, pokud sem přijdou tak, aby bylo možné se postarat o jejich děti, tzn. udělat opatření,
která původně ji a zprostředkovávají možnost umístit tyto děti do dětských skupin tak, aby to ti, kteří do dětské skupiny mohli
udělat, aby v případě dětské skupiny mohly vzniknout zároveň také, aby ty, kteří se přijdou jako občané, aby jako asistenti jako
vychovatelé mohli dětských skupinách za určitých podmínek působit. U vás také úpravy, které se týkají sociálního systému tzn.
zase ti, kteří přijdou s válkou zmítané Ukrajiny, aby měli nárok, pokud ho potřebovat mít péči sociální služeb, ať už těch
terénních nebo těch pobytových nebo některých jiných, řekněme, ambulantních vstoupit také do oblastí, která se týká
sociálněprávní ochrany dětí, protože už se pamatuju na to, také přicházejí děti, byť jsou jednotky případů, které je nutné se
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postarat kraj, který nemají žádnou příbuzné, například na osobu blízkou na tyto situace musíme v této těžké době pamatovat.
Pak se udělá také další úpravu, která se týká bezprostřední humanitární pomoci těm lidem. Kromě té obrovské solidarity,
kterou dneska vidíme, kterou poskytují dneska jednotlivci občanská sdružení různé typy organizací města obce a podobně. Za
to chci za nás všechny obrovským způsobem poděkovat, že to není samozřejmé. A je důležité, že se to děje, tak je potřeba také
pomoci přímo těmto ukrajinským občanům a my horská na půdě sněmovny schválili posunuje do senátu také tu humanitární
dávku je to 5 000 Kč na osobu na měsíc. Počítáme s tím, že skončí legislativní proces, což by mohlo být na konci příštího
týdne, že bychom zhruba od týdne 21. března potom rozjeli a naplno začne mistrovat tuto humanitární dávku. Velmi prosíme o
to, aby lidé z Ukrajiny, pokud možno se dokázali přizpůsobit i online prostředí, aby dokázali využít to, že budeme chtít dar maxim
pro to, aby se o tuto dávku teď mohl žádat přes web, aby se zřídily účet u české banky, aby ty peníze mohly také bez
bezhotovostně přes převádět. Hodně nám to všem ulehčí práci a sníží napětí, které by v případě vznikalo, kdyby těch lidí, kteří
budou chodit fyzická přepážky, bylo opravdu obrovské množství. Při co chci říci, je to 5 000 Kč, je opravdu jako částka, která
maturity nejzákladnější potřeby zhruba 166 Kč na den, což není nikterak vysoká částka a počítáme s touto humanitární jdou
dávkou na období šesti měsíců, tzn. od března 6 měsíců. Potom následně by tito lidé vstupovali do standardního systému
sociálního, kde museli žádat například o dávky sociální nebo hmotné nouze. Co je důležité dále, tak jsme udělali úpravu, které
se tady hodně diskutovalo a pojďme do tohoto zákona nakonec vložil 1 pozici návrhem také i možnost vlády stanovit ten
solidární příspěvek pro ty, kteří poskytnou přístřeší uprchlíkům z Ukrajiny. Ty podmínky jsou dávno příspěvku ještě budeme
dopracovávat, jsem avizoval, říkal jsem to už během čtvrtka, že by také jednáme, řekněme, nevládní organizacemi, které k tomu
dále připomínky, protože my si vědomi toho, že to musíme nastaveno opravdu dobře tak, aby to nebylo zneužitelné, aby to
potom nesloužilo k nějakému rozvoji obchodu s chudobou.

Jsme si vědomi toho, že potřebujeme podpořit všechny ty, kteří poskytli tu příslušnou poskytnou já ve svém okolí vidím velké
množství lidí, kteří tuto naprosto nezištně naprosto otevřeně, ale víme, že ti lidé už od signalizují, že to jsou třeba často i rodiny
s malými dětmi, které dneska mají své životní příjmové situace, řekněme, tak, jak se říká na hraně. Nemohu si dovolit měsíce,
platit vyšší účty za plyn za vodu a podobně. Ti lidé to neudělali, protože by očekával, že ten, kdo zaplatí, ale říkají, pokud
bychom měli táhnout několik týdnů nebo měsíců, abychom stáli o nějakou formu pomoci v této situaci, tak to je mířen potom
tento budoucí záměr sociálního příspěvku.

mluvčí 
Právě Poslanecká sněmovna, včetně hlasů poslanců největší opozičního klubu klubu hnutí ANO schválila tzv. Lex Ukrajina,
který se sestává ze tří zákonů, proto je se mnou jsou i mé kolegyně, a to je zákon, který byl, který se týká některých opatří v
souvislosti s ozbrojeným konfliktem z dílny ministerstva vnitra pak je tam zákon, který se týká oblasti zaměření na sociální věci z
dílny ministerstva práce sociálních věcí v oblasti školství. Taky byl předložen ministerstvem školství. Uvědomujeme si jsou velmi
důležité klíčové zákony. Podpořili jsme jejich projednání schválení ve stavu legislativní nouze, protože v tuto chvíli je podle
informací ministerstva vnitra na území České republiky přes 200 000 uprchlíků. To číslo se může až zdvojnásobit podle odhadů
a určitě je potřeba vytvořit pro ně podmínky, jak materiální, ať už se to týká sociální podpory je také stran ubytování nebo stran
zajištění péče, o jejichž děti já jsem se především vyjadřovala k tomu sněmovnímu tisku, který předkládal pan ministr vnitra a
který se týkal dočasné ochrany, respektive lidí, kteří přichází a prchají před válkou, protože ta legislativa, která v současné
chvíli je, tak se o ní pan ministr vnitra nemůže přijít. My jsme všechny věci, které v tom sněmovním tisku podpořili, ať už je to
prodloužení lhůty, kterou si musí lidé, kteří prchají před válkou a požádat o ten dočasný pobyt, který je dnes do tří dnů a
prodlužuje se teda ze tří dnů na těch 30 dnů, ať už jsou to další věci týkající se zdravotního pojištění, že to bude hrazeno ze
systému zdravotního pojištění jediné o čem jsme na plénu diskutovali, je samozřejmě rozhodnutí rady ze dne 4. března roku
2022, které se opírá o směrnici z roku 2001, kde tedy došlo na půdě poslanec na půdě vlády ke změně, že ukrajinští občané
občané se přeměnily na terminologii cizinci, takže jsme chtěli mít jistotu v rámci tohoto slova, které se vložilo do toho předpisu a
poté jsme tedy našli cestu, jakým způsobem to vyřešit tím, že se tam vložil ještě ten 1 paragraf, kterého je tedy patrné, že to
vychází teda z toho rozhodnutí té rady. Já pouze připomenu, že v rámci toho rozhodnutí té rady se tedy ten dočasný pobyt
dotýká občanů Ukrajiny jejich rodinných příslušníků lidí, kteří mají trvalý pobyt na na na Ukrajině, popřípadě, kteří mají nějakou
mezinárodní ochranu v rámci území Ukrajiny a samozřejmě, že se to dotýká jejich rodinných příslušníků.

mluvčí 
Já se vyjádřím jako gestor zákona, který předkládalo ministerstvo práce asociálních věcí. Týká se to tří oblastí. Je to ohledně
dětských skupin, kdy budeme poskytovat možnost dětem nastoupit do dětských skupin ze v jednu zjednodušené řízení, kde
jsem podala, ale pozměňující návrh, který byl všemi hlasy přijal za to jsem ráda s tím, že budeme požadovat do šesti měsíců,
pokud bude opravdu možno do doklad o vzdělání toho člověka, který by chtěl třeba v té dětské skupině pracovat. Další části
byla humanitární dávka, kdy vlastně bude poskytnuta dávka 6× 5000 pro každého člena té té uprchlické rodiny po této době si
budou tito lidé, pokud budou v tíživé situaci dále mohou požádat o dávky hmotné nouze běžné v naší České republice. Další
oblast byla ohledně sociálních služeb. Zde byl podat pozměňující návrh vlastně sdílný KD u ostatních poslanců, který jsme také
podpořili, ale měli jsme problém s pozměňovacím návrhem, který předložil pan ministr Jurečka, jednalo se o solidární vlastně
příspěvek lidem, kteří poskytnou ubytování v domácnostech v první verzi tohoto zákona bylo 1 000 Kč bylo to maximálně 5000
a bylo to po dobu 16 za sebou ubytovaných nocí. Toto vlastně z toho zákona teď vypadlo včera ani na sociálním výboru na
toto nebylo předloženo a dnes byl narychlo dán pozměňovací návrh s tím, že bysme měli dát vlastně vládě možnost solidární
příspěvek dát, ale není tam uvedeno, v jaké výši, kolik měsíců, jaká je maximální cena vlastně tam nejsou vůbec žádné jasné
parametry, jenomže dáváme vlastně bianco šek vládě, aby se rozhodla, kolik myslíš, že dá, protože na tom, jak víme, není
zatím politická shoda.

mluvčí 
Vysílání čtyřiadvacítky pokračuje dalšími zprávami, hezký večer.

Ruské letadlo podle ukrajinské armády zaútočilo na běloruskou vesnici. Vojáci krému navíc území Běloruska provedli útok na
Ukrajinu pozemními silami raketovým úvěry. Běloruští vojáci se ale do konfliktu zatím otevřeně nezapojili. Těžké boje probíhají
na předměstí Kyjeva, kde se ukrajinská armáda snaží ničit ruské zásobovací konvoje. Metropole se mezitím připravuje na
ruský.

mluvčí 
Před válkou žilo v Kyjevě 3,5 milionu lidí. Teď, kdy odešla část žen dětí, jsou to odhadem 2 000 000, je velmi důležité, aby
zůstali služby vchodu, máme dodávky elektrické energie tepla paliva vody. Nepřijmeme to, že by válka zničila logistiku.
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Expertka o Putinově „denacifikaci“ Ukrajiny i tajemném setkání izraelského premiéra URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.03.2022 19:24 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Epicentrum , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Ruská „denacifikace“ Ukrajiny v praxi vypadá tak, že Putin útočí na civilní cíle, bombarduje porodnice a střílí v humanitárních
koridorech. Prezident Zelenskyj požádal, aby mohl promluvit před izraelským parlamentem Knessetem. Zatímco tisíce Izraelců
demonstrují na podporu Ukrajiny, vládní představitelé Izraele se k Putinově agresivní a nesmyslné válce staví velmi opatrně, až
váhavě. Ve hře jsou nejen zájmy na blízkém východu, spojenectví s Amerikou, ale také situace s komunitami ruských i
ukrajinských židů. Nejen o tom jsme hovořili v dnešním Epicentru s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na FSV
Univerzity  Karlovy  Irenou Kalhousovou.

Politická analytička vysvětlila divákům, co stojí za opatrným přístupem Izraele k ruské invazi na Ukrajinu. Zdůraznila také, že
postoj obyvatel židovského státu je jednoznačně sympatizující s Ukrajinou a jejími obyvateli. Za komplikovaným vztahem
izraelského vedení k Moskvě stojí podle ředitelky centra převážně geopolitické souvislosti.
„Izrael je malý stát na Blízkém východě, který musí hledět na vlastní zájmy a z toho ta opatrná pozice vyplývá,“ uvedla
Kalhousová. Tamní veřejnost je podle ní při náhledu na situaci třeba oddělit od pozice izraelského premiéra. Obyvatelé stojí
jednoznačně na straně ukrajinské veřejnosti a pociťují k obětem invaze sympatie. Je ale zcela evidentní, že jde v izraelských
poměrech o komplexnější problematiku.

„Nejvíce to může paradoxně trápit tu ruskojazyčnou minoritu v Izraeli, tedy Židy, kteří přišli z postsovětské oblasti. Myslím, že je
to citlivé téma jak pro ty, kteří přišli z Ukrajiny, tak pro ty příchozí z Ruska,“ popsala expertka na Izrael a dodala, že není vůbec
jednoznačné, že lidé, kteří přišli z ruského území, jsou „proputinovci“. Izraelci s ruskými kořeny jsou často nejhlasitějšími kritiky
ruské agrese na Ukrajině, zdůraznila. Někteří dokonce pálili své pasy před ruskou ambasádou v Tel Avivu.
Politické vedení je podle Kalhousové opatrnější, i když už i u něj se objevuje posun, nejopatrnější je zřejmě izraelský premiér
Naftali Bennett. Hlavním důvodem, proč Izrael ve své kritice není razentnější, je to, že „Rusko je velmi aktivním hráčem na
Blízkém východě a to především v Sýrii, což je sousední stát státu Izrael,“ vysvětlila politická analytička.
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O pivu ať se lidé klidně hádají
TISK , Datum: 12.03.2022 , Zdroj: Magazín Práva , Strana: 12 , Autor: Jiří Sotona , Vytištěno: 184 599 , Prodáno: 125 806 , Infotype: Nepojmenováno ,
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Petr Dvořák

Do Budějovického Budvaru přišel od konkurence, a dokonce ani nepochází z jižních Čech. Nástup Petra Dvořáka (46) do čela
pivovaru přinesl do poněkud konzervativní společnosti změny. V těch pokračuje i po pěti letech, co je ve funkci. Vhodná doba
zjistit, jak se daří podniku, který je s nadsázkou řečeno nás všech.

Národní podnik nebo taky národní pivovar. To označení najdete prostě všude. Nejviditelněji na fasádě budovy ředitelství v
areálu českobudějovického pivovaru, z jehož bran vyjíždějí kamiony naložené sudy, lahvemi i plechovkami. Na etiketě
klasického ležáku, který je vlajkovou exportní lodí, před časem přibyla i věta „owned by the Czech Republic“, tedy „vlastněno
Českou republikou".
Na Budějovický Budvar, jenž pod hlavičkou Český akciový pivovar poprvé zatopil pod kotlem v roce 1895, se při privatizaci
zdánlivě zapomnělo.
Přestože se od revoluce spekuluje o tom, který světový hráč na pivním poli jej spolkne, nakonec se zdá, že zůstane v rukou
„lidu". Prodej není na stole a nostalgie a vlastenectví by to snad už ani nedovolily. Budějovický Budvar zůstává posledním
případem právní formy národního podniku, jehož akcionářů je deset milionů, jak už před časem s nadsázkou prohlásil jeho
současný ředitel.
A tak jsme se přijeli podívat... „...jak nám to tady vedete,“ pobaveně za mě Petr Dvořák dokončil větu, když se usadil v křesle ve
své kanceláři a otevřel láhev. koly. Snad není nic šokujícího na informaci, že ředitel pivovaru pije i něco jiného než nápoj z
chmele a sladu, zvlášť pokud je to v pracovní době. Rovnou jsem jej v žertu požádal o „svých“ 30 korun. Přibližně tolik vychází
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na každého obyvatele podíl z předloňského čistého zisku, ten loňský ještě nebyl v době rozhovoru zveřejněn. Budvar jej však
státu, přesněji řečeno ministerstvu zemědělství neodvádí, ale smí si ho nechávat na další investice.

Padesát tisíc plechovek za hodinu

„Zahajujeme přípravy na rozšíření varny. Jsme uprostřed povolovacích řízení a stavět začneme letos nebo nejpozději příští
rok,“ objasňuje Petr Dvořák, do čeho se loňský zisk promítne. V areálu září novotou také linka na plechovky, která jich dokáže
naplnit až 50 000 za hodinu. „Tu potřebujeme kvůli naší produkci i kvůli novému projektu s Mattoni,“ říká v narážce na nový
nápoj, jehož produkce by byla ještě před pár lety pro Budvar zřejmě nemyslitelná.
Společně s výrobcem minerálních vod totiž na jihu Čech vyvinuli nealkoholické ochucené pivo, které již brzy zamíří na trh.
„Považuju to za ukázku otevřenosti ke spolupráci. Abychom se jako pivovar takových věcí nebáli,“ říká a pro pořádek dodává,
že nápad přišel od Mattoni.
„Není to ani jejich doména, ani naše, ale dohromady může vzniknout zajímavý výrobek,“ domnívá se ředitel pivovaru, na jehož
produkci se přibližně ze tří čtvrtin podílí klasický ležák s pětiprocentním obsahem alkoholu.
Ochucené pivo není zdaleka jedinou novinkou, s níž pivovar během pěti let ředitelování Petra Dvořáka přišel. Na trhu už se
dobře usadila hořčejší varianta Budvar 33, v hospodách se čepuje kvasnicový Budvar Kroužek nebo Budvar Redix, jemuž
barvu a chuť dávají netradiční druhy chmele i sladu. Pravidelně také budějovičtí sládci vaří limitované várky ve spolupráci s
minipivovary.
„Zdá se, že se nám daří přes nová piva získávat nové konzumenty. I pivo by mělo koukat do budoucna, být živá kategorie, ne
se pouze ohlížet, jak to bylo tenkrát,“ říká šestačtyřicetiletý rodák z Liberce, jenž vystudoval Fakultu  sociálních  věd  na
Univerzitě  Karlově  v Praze .
Přestože přímo pivovarnictví nestudoval, v jeho marketingu se pohybuje s výjimkou krátkého odbočení k telekomunikacím
celou profesní kariéru. „Nemůžu říct, že bych v pětadvaceti prohlašoval, že chci jít do piva, spíš si mě samo našlo. A jak jsem
získával zkušenosti, už jsem v odvětví zůstal.“
Zlatavý mok v sobě nese podle jeho názoru více emocí než jiné výrobky. „Je to nádherná kategorie hned z několika důvodů.
Nejsme žádným subdodavatelem, vyvážíme hotový produkt pod svojí značkou. Je to živá kategorie i z pohledu debaty o
přírodnosti. Pivo nikdy nešlo cestou chemie nebo náhražek. Pořád je založené na tom, že vezmete přírodní suroviny a
přírodním procesem - kvašením - je přeměníte na něco ještě zábavnějšího. Baví mě i ta demokratičnost piva, spojování lidí. A i
to nejdražší pivo si může dovolit každý.“

V Británii vévodí Itálie

Dosud nejdelší pracovní zkušeností Petra Dvořáka byla ta poslední před Budvarem. Sedm let strávil v Londýně ve funkci
mezinárodního ředitele značky Pilsner Urquell, která v té době patřila nadnárodnímu pivovarnickému koncernu SABMiller.
Propagovat české pivo se může zdát jako vděčná práce, zvlášť když se vytahujeme, že je nejlepší na světě, avšak tak snadné
to nebylo. „Tradiční britské pivo bylo vždycky ALE (svrchně kvašené), avšak v posledních dvaceti třiceti letech ustoupilo
lagerům (ležákům). Protože to ale nebyla jejich tradiční kategorie, získala tam obrovský podíl piva importovaná nebo v licenci
vařená.“
Britové tíhnou spíše k lehčím variantám, proto je podíl českého piva z pohledu čísel relativně malý. Z necelých padesáti milionů
hektolitrů, které se na ostrovech ročně vypijí, připadá na Českou republiku podle šéfa Budvaru asi 400 000 hektolitrů.
Samotného jej až šokovalo, že nejoblíbenějšími čepovanými značkami v hospodách jsou Moretti a Peroni z Itálie, kterou
nevnímáme jako pivní velmoc.
„Pro mě je nepochopitelné, že zrovna italská piva jsou na britském trhu násobně větší než česká. Přijde mi to jako zbytečná
prohra. Věřím, že tu všichni máme obrovský potenciál jako kolektiv, tím myslím všechna česká piva,“ zdůrazňuje Petr Dvořák.
Jenže když to Britům chutná... „Jasně, ale to je proto, že ještě neochutnali dost českého piva,“ směje se.
Jaký má tedy naše produkce ve Velké Británii zvuk? „Paradoxně jsme pro ně pořád relativně vzdálená země. Asi je logické, že
průměrný Brit bude mít větší znalosti o Itálii než České republice. Ale povědomí je tam slušné, těch 400 000 hektolitrů taky není
málo. Čím více se bavíte s pivními znalci, tím více české pivo oceňují. Laici vám ale spíše vychválí to italské.“
Výběrové řízení na nového ředitele Budějovického Budvaru se trefilo do období, kdy Petr Dvořák s rodinou uvažoval o návratu
z Londýna.
„S dětmi jsme doma mluvili česky, ale všude jinde mluvily anglicky. Rozhodovali jsme se, jestli se vrátit, aby děti ještě byly Češi,
nebo zůstat natrvalo a nechat je dostudovat střední a vysokou. Pak už by se ale asi nikdy nevrátily,“ domnívá se otec
patnáctiletých dvojčat - chlapce a dívky. Na jihu Čech se rodina usadila v Českém Krumlově. „Už se tu cítím jako doma, i když
se pořád považuju za náplavu. Jižní Čechy mě ale baví,“ poznamenává.

Budvar jako spící Růženka

Do funkce jej vybral na jaře 2017 tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka za pomoci odborných poradců. Nový šéf
nastoupil do podniku, který byl vždy silně patriotistický ve vztahu k jihočeskému regionu. Pětadvacet let jej z nejvyšší pozice řídil
Jiří Boček, než se musel funkce ze zdravotních důvodů vzdát. Zaměstnanci mu na rozloučenou vyrobili uliční ceduli s nápisem
Bočkova, která visí na dvoře areálu. Navazovat na člověka, pod nímž měly pivovar a chuť jeho nápojů jasný charakter, by
nebylo jednoduché pro nikoho.
Petr Dvořák však nastoupil s vlastní vizí, jejíž součástí byly i změny, pro konzervativní zaměstnance i štamgasty možná až příliš
velké. O nových chutích už byla řeč, z pohledu fungování podniku došlo například k přesunutí marketingového oddělení z
Českých Budějovic do Prahy, tedy tam, kde se odehrává podstatná část byznysu.
„Podobně jako většina lidí jsem vnímal Budvar jako značku, která nikdy nepolevila ve svém přístupu a ambicích. Jako značku,
která nedělá kompromisy a je považována za kvalitní. Zároveň možná méně otevřenou, méně komunikativní a občas až malinko
zahleděnou do sebe,“ líčí Petr Dvořák svoje pocity.
„Přišla mi jako spící Růženka, ale na zdravých základech, které mají velký potenciál.“ Stejně jako své zastánce má pivo z
Českých Budějovic i své odpůrce, kteří nemohou přijít na chuť jeho jemnější hořkosti a větší síle z hlediska obsahu alkoholu.
Všechna piva ale nemají být podle Dvořáka stejná a budějovický ležák má svůj jasný profil. „Je to záležitost, která lidi malinko
štěpí. O pivu ale ať se klidně hádáme, to je super,“ nevidí v tom problém.

Historické rekordy v tržbách
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Vizi, s níž nastupoval, považuje za běh na dlouhou trať. „Chceme opravdu hrát roli národního pivovaru. To není otázka
nějakého okamžiku, kdy si natočíme pivo a řekneme si:,Tak už jsme tam.‘ Víme spíše o směru, kterým chceme jít, než kde je
cíl,“ říká a připouští, že ne každý z 670 zaměstnanců z nastaveného kurzu jásá. „Čeká nás ještě hodně práce. Chceme
prošlapávat cesty, dělat českému pivo dobré jméno. Dokud bude ve Velké Británii nejoblíbenější italské pivo, nemůžeme být
spokojeni sami se sebou.“
Dalo by se pochopit, kdyby se ekonomické výsledky v době pandemie propadly, v Budějovickém Budvaru ale nemají důvod k
chmurám. I v pandemických letech totiž pivovar rostl. V roce 2020 se celková produkce neboli výstav zvýšila o 51 000
hektolitrů, loni o dalších 79 000 na celkových více než 1,8 milionu hektolitrů. Tržby za pivo loni poprvé v historii překonaly tři
miliardy (3,171 mld. Kč).
Podle Petra Dvořáka je to z velké části díky exportu, jenž se na odbytu podílí z více než 70 procent. I v době restrikcí si podle
něj lidé nechtěli odepřít drobné radosti a neváhali utrácet ani za dobré pivo. Svou roli hrál i sílící trend konzumace doma na
úkor hospod. „Byli jsme na to připraveni o něco lépe díky nové balicí lince. Lahvové kapacity jsme měli dostatečné, takže jsme
mohli zvládnout přechod mezi sudovým a baleným pivem v lahvích. A určitě je to díky dobré práci našich exportérů,“ zmiňuje.
„Když se podíváme třeba na Německo, tak po celé dva roky, kdy tamní trh klesal, jsme rostli, dokonce dvouciferným tempem.“
Za nejdůležitější zahraniční trhy považuje všechny sousední státy, tradičně je silná Velká Británie, ze vzdálenějších třeba
Kanada. Celkově se dá budvar koupit v přibližně 70 zemích světa. „I loni všech deset top trhů objemově vyrostlo,“ těší ho.

Budweiser z etiket nezmizí

Další změnou, jíž produkce pivovaru pod novým ředitelem prošla, jsou etikety. Většina piv z aktuálního portfolia na domácím
trhu pracuje s názvem Budvar. Označení Budweiser, tedy budějovický, zůstalo vyhrazeno pro nejprodávanější světlý ležák, jenž
dominuje vývozu. Ředitel pivovaru ujišťuje, že tak to i zůstane. „Budweiser Budvar je náš klíčový produkt, který neustále
rozvíjíme a každý rok ho prodáme víc. Označení Budweiser z etikety rozhodně nezmizí.“
Nejde o žádnou malichernost, neboť právě slovo Budweiser je předmětem už více než stoletého známkoprávního sporu s
americkým pivovarem Anheuser Busch o to, kdo a v jakých zemích jej smí používat.
„V každé zemi jde o to, kdo prokáže, že do ní vstoupil jako první, případně kdo si název jako první zaregistroval. I v rámci EU
najdeme země, jako je Dánsko, kde se našim odpůrcům podařilo nárok prokázat. Zatímco třeba v Německu můžeme používat
název Budweiser Budvar, v Dánsku musíme vystupovat jako Budějovický Budvar,“ uvádí Petr Dvořák pro představu.
Další možností řešení je třeba situace ve Velké Británii, kde oba konkurenti mohou s výrazem Budweiser nakládat. A pak je tu
americký kontinent, kde naopak Budějovičtí nesmějí používat nic, co obsahuje Bud, proto se tam jejich pivo prodává pod
názvem Czechvar. Celkově však v přibližně v 80 procentech případů odešli od soudu vítězně právníci Budvaru. Spor však
nadále doutná. Američané, kteří dnes spadají pod koncern AB InBev, největší pivovarnickou skupinu na světě, do Budějovic
přece jen pronikli.
Před osmi lety tam koupili menší pivovar Samson. Jestli to mělo být pákou v boji o značku Budweiser, můžeme jen hádat.
Na dotazy, které se týkají dlouholetých sporů s Budvarem, odpověděla Ana Zenatiová z komunikačního oddělení koncernu AB
InBev stručně: „Děkujeme za dotazy. Nemáme k tomu žádný komentář.“
Petr Dvořák nedokáže říct, jak moc konkurenta pálí, že kvůli „malému“ pivovaru z České republiky nemůže tlačit svoji značku do
celého světa. „My děláme v exportu asi 1,3 milionu hektolitrů ročně, oni asi 30 milionů, tak je to štve třicetkrát víc než nás,“
usmívá se.
V předchozím zaměstnání byl Petr Dvořák rovněž součástí velké pivní korporace, nyní je jeho nadřízeným v národním podniku
formálně vzato ministr zemědělství. Během pěti let v Budvaru už zažil čtyři.
„Šéfem jsou ale především spotřebitelé, kteří rozhodují o našem úspěchu,“ podotýká. „Jednou někdo řekl, a já to rád používám,
že nejhezčí na Budvaru je, že si děláme věci sami. A ta nejtěžší, že si děláme věci sami. Není nad námi už nikdo, kdo nám
poradí. O to je na nás větší tlak, abychom se neustále dívali kolem sebe a měli hlavu otevřenou.“

Nastoupil s vlastní vizí, jejíž součásti byly i změny, možná až prius velke pro konzervativní zaměstnance V Německu můžeme
používat název Budweiser Budvar, v Dánsku musíme vystupovat ale jako Budějovický Budvar PETR DVOŘÁK

Baví mě demokratičnost piva, spojováni lidi. to nejdrazsí pivo si a může dovolit každý PETR DVOŘÁK Jeho nadřízeným v
národním podniku je ministr zemědělství. Během pěti let ve funkci už zažil čtyři
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Foto popis:   Se současným ředitelem Budvaru dorazily různé novinky. Třeba sk nice z dílny designéra Ronyho Ples Foto
archív Budějovického Budvar
Foto popis:   Plány na rozšíření varny dokazují, že budějovický pivovar je v kondici.
Foto popis:   Kapacita lahvárny v areálu pivovaru činí 50 000 litrů za hodinu.
Foto popis:   Historie sahající do roku 1895 zahrnuje i tradiční výjevy v podobě bednářů...
Foto popis:   ...nebo dopravy na kratší vzdálenosti, která se obešla bez motorového pohonu.
Foto popis:   Spolupráce s minipivovary je i dílem obchodního sládka Aleše Dvořáka.
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Michal KUBAL, moderátor ČT 
Další den ruské invaze na Ukrajinu. Další den plný událostí, které tato agrese spustila.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Oba vám přejeme pokud možno dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Válka na Ukrajině se dál šíří. Ruské síly začaly vůbec poprvé od začátku invaze ostřelovat tři města, která byla dosud téměř
ušetřena. Dvě z nich se nacházejí na západě země. Podle Američanů ruské jednotky postoupily o něco blíž k metropoli Kyjevu.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 46 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Ukrajinský prezident Zelenskyj rezolutně odmítl ruské nařčení z toho, že Ukrajina vyvíjí chemické zbraně. Rusko kvůli údajným
vojenským laboratořím na Ukrajině svolalo také mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Obviňují nás... Znovu nás! Že údajně vyvíjíme biologické zbraně. Údajně připravujeme biologický útok. To mě opravdu
znepokojuje, protože jak jsme se opakovaně v minulosti přesvědčili, chcete-li znát plány Ruska, podívejte se, z čeho Rusko
obviňuje ostatní.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Situací na Ukrajině se zabýval neformální summit Evropské unie ve francouzském Versailles. Členské státy na něm Ukrajinu
podpořily. Odmítly ale urychlit její přijetí do unie.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Sedmadvacítka odsouhlasila novou pomoc válkou sužované zemi i posílení výdajů na obranu a dohodla se na tom, že do
konce roku sníží závislost Evropy na ruských dodávkách plynu o 2/3.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Ten základní cíl, ten sdílíme a plně podporujeme, a to je posilování energetické soběstačnosti Evropy, respektive snižování
závislosti na ruských surovinách.

Ursula von DER LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
K obraně Evropy budeme potřebovat i jiné síly a jiné schopnosti. Nyní přijdeme s kompletním balíčkem sankcí.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Rusové nově ostřelují tři města, Dnipro, Luck a Ivano Frankivsk vzkaz.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Dnipro je čtvrté největší ukrajinské město, má 1 000 000 obyvatel. Podle úřadů bomby dopadly v blízkosti školky a bytového
domu. Zasažena byla i továrna na výrobu obuvi. Podle Kyjeva chce Rusko důležité průmyslové centrum obklíčit.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Luck leží ani ne 100 km od hranic s Polskem a žije tam na 200 000 obyvatel. Výbuchy vyřadily z provozu vojenské letiště.
Zahynuli dva ukrajinští vojáci a šest jich bylo zraněno. Luck je hlavním městem Volyňské oblasti a jedním z center volyňských
Čechů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Ruská armáda zasáhla i letiště v Ivano Frankivsku, který má podobný počet obyvatel jako Luck a leží asi 150 km od
slovenských hranic. Areál byl cílem raket už v prvních hodinách agrese. Dnešní ostřelování obou měst může naznačovat nový
směr války.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Akce záchranářů v Dnipru, zásahy ruských raket zapálily továrnu na obuv. Město zažilo takové bombardování poprvé od
začátku války.

Valentyn JERMOLENKO, mluvčí ukrajinské armády 
Je to pokračování boje teroristickými metodami.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Rakety dopadly i na západoukrajinská města Lucka a Ivano Frankivsk, na vojenská letiště. Podle starosty varování pro
obyvatele nefungovalo.

Ihor POLIŠČUK, starosta Lucku 
Proč nefungoval výstražný systém, budou zkoumat vojenské úřady.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Ruské síly se za 24 hodin posunuly o 5 km blíž Kyjevu. Víc než šedesátikilometrový obrněný konvoj se po včerejším proti úderu
rozptýlil do lesů a obydlených oblastí. Následují ho tam ukrajinští vojáci.

ukrajinský voják 
Budeme čistit jednu z vesnic, teď jsou tam „skřeti“ s obrněnou technikou.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Štáb BBC strávil týden s vojáky v Charkově. Ti v prvních dnech odrazili ruskou kolonu, ale od té doby čelí druhé největší město
každou noc tuhé palbě. Přes den se brání dalšímu ruskému postupu.

ukrajinští vojáci 
Ruští vojáci jsou tímto směrem, asi 900 metrů. Mají hodně lidí, hodně tanků, vozidel a techniky, ale my bojujeme za naši zemi a
chráníme své rodiny.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Mnoho z půldruhého milionu obyvatel Charkova odjelo na západ. Ti, co zůstali, hledají bezpečí třeba v metru. Změnilo se v
podzemní ubytovny i s přistavenými vagony. Nasťa je na stanici hrdinů práce déle než týden.

Nasťa, dívka z Charkova 
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Koluje tu nějaký virus a já jsem ho chytla.

reportérka 
Co uděláš, až to skončí?

Nasťa, dívka z Charkova 
Půjdu domů. Domů a konečně se pořádně vyspím.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Lidé se ven odvažují, jen když je klid. Ulice Charkova jsou vylidněné. Na jižní frontě boje pokračují. Rusko tvrdí, že dobylo
Volnovachu severně od Mariupolu, z nějž se stále nedaří vyvést obležené žijící v nelidských podmínkách. V některých místech
obyvatelé obsazovaných vesnic ruské vojáky přesvědčují, aby složili zbraně.

obyvatelé Ukrajiny a ruští vojáci 
Už velmi mnoho našich i vašich padlo. Proč to děláte? Jste prostě oklamaní. Nepřeji si, abyste zemřeli. Ale Ukrajina je silnější!
Jestli odejdeme, budeme dezertéři.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Válka už překračuje ukrajinské hranice. Podle kyjevské vlády ruské letadlo zaútočilo na běloruskou vesnici. Údajně proto, aby
to Minsk vtáhlo do konfliktu. V noci dokonce zbloudilý bezpilotní letoun ruské výroby doletěl přes Maďarsko až do chorvatského
Záhřebu a dopadl u studentských kolejí. Není jasné, komu patřil, nikoho nezranil a Chorvatsko incident nepokládá za útok.
Milada McGrathová, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Zmiňovaný rozptýlený ruský konvoj dlouhé dny stál takřka nehybně severně od Kyjeva. A právě tam do města Irpiň se dnes
vypravili náš zpravodaj Václav Černohorský a kameraman Pavel Němeček. S nimi jsme teď v živém spojení. Václave, je na
okrajích metropole znát ta zvýšená aktivita ruských sil?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Ještě možná rychle navážu na to, co zaznělo na konci. toho předchozího příspěvku ohledně možného běloruského zapojení.
Před několika chvílemi ukrajinské státní centrum strategických komunikací oznámilo, že nemůže vyloučit běloruské zapojení do
konfliktu, a dokonce konkrétně řekl, že podle předběžných informací by běloruská armáda mohla vpadnout na území Ukrajiny
už dnes v 9 hodin hodin místního času. Co se týče situace na okrajích metropole, tak tam jakoby přes tu nekonečnou debatu o
tom, jestli a kdy a jak přijde možný další ruský pokus o dobytí hlavního města, tak na těch místech, kde jsme byly, jako by ta
fronta zamrzla, bojovalo se tam před několika dny, ale přestože dnes jsme byly v podstatě několik kilometrů řádově, jednotek
kilometrů od ruských pozic, tak situace v samotné Irpini byla poměrně klidná, což by mohlo nasvědčovat tomu, o čem jsi mluvil,
tedy tomu rozptýlení se ruských jednotek po okolí severu a severozápadu od metropole. A to, co jsme v samotné Irpini dnes
viděli, na to se můžete podívat v následující reportáži.

Cesta do míst, odkud většina lidí utíká. Dodávka určená k evakuaci civilistů nás veze prázdnými ulicemi Irpině. Skupinky lidí na
sběrném místě čekají na odvoz. Přicházejí i z nedaleké Buči, kde jsou ruští vojáci.

Andrej, dobrovolník charity 
Jen naše organizace dosud evakuovala na pět tisíc lidí. Včetně těch z Irpině a Buči, kterých bylo patnáct set až dva tisíce.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Jsme na severním okraji Irpině. Na tomto sídlišti všude kolem jsou vidět stopy po předchozím ostřelování. Pozice ruských
vojáků jsou v tuto chvíli zhruba kilometr a půl od nás. Jurij stojí na zahrádce před svým domem a nepřítomně uklízí střepy z
květin. Prý chce zůstat, přestože ho palba před pár dny zastihla přímo v bytě.

Jurij, obyvatel Irpině 
Budu chránit nás a náš dům. To, co z něj zbylo. Zbytek obnovíme. Nevzdáme se.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Sídliště je na dostřel ruských pozic. Jedeme k nim ještě blíž. Spálený obrněnec a ostatky ruských vojáků na kraji města svědčí
o bitvě, během nichž se ukrajinským silám podařilo nepřítele z Irpině vytlačit, prozatím. Zdánlivý klid se může kdykoliv změnit.
Kromě vojáků a dobrovolníků zůstávají jen ti, kteří odejít nechtějí nebo nemohou. V místním krytu se schovává jedna žena s
dítětem a hrstka seniorů, včetně Světlany.

Světlana, obyvatelka Irpině 
Prosím vás, pomozte nám, těmto babičkám. Tento dědeček, 82 let, kdo mu pomůže, řekněte?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Naděje na konec války je v této chvíli daleko. Jediná cesta do relativního bezpečí vede do Kyjeva. Vracíme se po ní i my. K
tolikrát viděným troskám mostu do metropole. Pod ním kolabuje starší muž, před očima sousedů a manželky. Medici je odvádějí
pryč a může oživují, marně. Umírá 300 m od sanitek stojících na druhém břehu na dohled Kyjeva. S Irpině Václav Černohorský,
Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Pokračuje i obléhání dalších měst jako Černihiv nebo Mariupol. Právě na obklíčení měst podle všeho nově sází ruská armáda.
Invazní vojska zatím postupují o několik kilometrů denně. Západní zdroje odhadují, že ve válce zatím padlo 6000 Rusů.
Ukrajinská strana uvádí nepřátelské ztráty 12 000.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Mohutný ruský vojenský konvoj se rozptýlil a přeskupil. Ještě před týdnem satelitní snímky ukazovaly dlouhou kolonu vozidel na
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silnici. Teď se na mnoha místech vojenská technika odsunula.

Jan KOFROŇ, zbrojní analytik, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
To rozptýlení dává smysl s ohledem na to, že jinak by se ten konvoj mohl stát třeba cílem dělostřelectva, případně nějakého
zbytkového letectva.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Právě to může být přesný opak, protože v tuhletu chvíli ty největší mrazy na Ukrajině už dávno pominuly. A ruské ozbrojené síly
čeká vedle těch silnic především bahno a zároveň se stane zase snadným cílem pro nějaké ukrajinské zásahové jednotky.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Podle odborníků to může znamenat, že se plánuje obléhání Kyjeva. Na těchto záběrech mají být připravené raketomety.

Jan KOFROŇ, zbrojní analytik, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Zároveň s tím jsou si Rusové asi vědomi, že jinak než nějakým postupným obklíčením nejsou schopni vůli těch obránců zlomit.
Zároveň oni prostě nemají velké množství pěchotních sil.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Ukrajinská metropole by se tak v částečném obklíčení mohla ocitnout během. Podle analytiků jde o změnu taktiky oproti
prvnímu týdnu války. Podobně teď Rusové obkličují například přístav Mariupol na jihu země. Ruská vojska operují zhruba na
desetině území Ukrajiny. Koncentrují se přitom v okolí hlavních tahů ve vyznačených oblastech.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Dlouhodobé problémy s logistikou, kterou já si dovolím označit za vysloveně zpackanou, tak v podstatě brzdí ty ruské ozbrojené
síly v dalším postupu, kdyby Rusové začali celou tu invazi mnohem dříve, mohli využít i terén ve svůj vlastní prospěch.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Ukrajinské úřady mezitím vyzvaly své občany, aby nešířili informace o dodávkách zbraní z jiných států. Přes speciální aplikaci
naopak mohou nahlašovat, kde se ruská vojska zrovna nachází. Jan Řápek, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Teď válečný konflikt na Ukrajině očima fotografů, snímek z Žytomyru západně od Kyjeva. Zásah ruské rakety proměnil obytnou
budovu v trosky. Její obyvatelé se z nich snaží zachránit, co se dá. Ve městě v důsledku ostřelování od začátku invaze zemřelo
14 civilistů, včetně čtyř dětí.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Na druhém snímku se plačící matka loučí na hřbitově v Kyjevě se svým synem, vojákem, který padl při bojích s ruskými
okupanty.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Následující tři fotografie zachycují příběh Mariany Vyšegorské, ukrajinské blogerky. Její tvář se dostala do médií po celém
světě poté, co přežila útok na porodnici v Mariupolu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
A po zveřejnění snímků pořízených krátce po bombardování se stala terčem ruské propagandy. Ta tvrdila, že těhotná žena
byla najatá herečka s profesionálně nalíčenými krvavými šrámy na obličeji. Zároveň Rusové tvrdili, že v nemocnici měli
základnu ukrajinští radikálové.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Jen den po útoku Mariana porodila dceru Veroniku. Obě jsou v pořádku, obléhanému Mariupolu ale dál chybí dodávky proudu i
tepla a čeká na otevření humanitárního koridoru. Ruská armáda nadále ostřeluje Kyjev i jeho okolí. Některé vesnice naprosto
zdevastovala, jako například obec Byšiv, která leží jen pár desítek kilometrů od metropole.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Úder ruské armády takřka srovnal Byšiv se zemí. Ostřelování jako zázrakem ustál jen tamní kostel, který se teď se svými
modrými kopulemi tyčí nad troskami domů. Při útoku na obec s téměř 3000 obyvateli zemřel jen jen člověk. Teď se tamní lidé
vracejí a místo domova nacházejí pouze sutiny.

obyvatelka vesnice Byšiv 
Moje neteř, sestřenice a babička spaly v této místnosti.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Terčem ostřelování se stala i místní školka. Její ředitelka hledá v troskách budovy vybavení hračky, které by s dětmi mohla dál
používat.

ředitelka školky ve vesnici Byšiv 
Zůstanou tady jen stoly. Nevíme, kam bychom je dali..

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Někteří její žáci uprchli i s rodinami na západ, připomíná je pouze fotografie, která zůstala skrytá pod troskami na chodbě.

ředitelka školky ve vesnici Byšiv 
To je Andrij, to je Lyka.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
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Jen pár kilometrů od vesnice, kterou ruská armáda prakticky smazala z mapy, projíždějí dlouhé kolony civilistů. Ve vozech
označených bílými vlajkami ustupují před armádou a míří k hranicím.

Ukrajinka 
Viděli jsme tanky, viděli jsme je.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Na ty v oblasti čekají ukrajinští vojáci. Každou chvíli se v okolí metropole ozývá střelba a výbuchy.

voják ukrajinské armády 
K zemi! Zabijeme jich vždy co nejvíc a vracíme se.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Ustoupit muži nehodlají, cílí na ruské dělostřelectvo i pěchotu a čekají na další úder. Barbora Maxová, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Ve francouzském Versailles skončil neformální summit Evropské unie. Dominovala mu právě válka na Ukrajině a její dopady na
členské země. Ty se mimo jiné dohodly na tom, že ukončí závislost na ruských fosilních palivech. Termín nestanovily, ale
Evropská komise navrhuje rok 2027. Ukrajinským ambicím, pokud jde o vstup do unie, summit vstříc nevyšel.

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT 
Ukrajině se brány do Evropské unie otevírají, ale jen velmi pomalu. Sedmadvacítka její přijetí neurychlí, byť bylo o to zejména
země východní a střední Evropy stály. Klíčové státy v čele s Francií jsou však proti a zatím se spokojily s formální podporu a
jasným odsouzením ruské agrese.

Emmanuel MACRON, francouzský prezident 
Naše odhodlání pokračovat v podpoře Ukrajiny a Ukrajinců je zřetelné a jasně jsme ho demonstrovali.

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT 
Ukrajina se zatím musí spokojit s tím, že patří, podle účastníků summitu, do evropské rodiny. Splnění základních kritérií pro
přijetí do Evropské unie ale vyžaduje podle pravidel EU delší čas. A byť na těžce zkoušenou zemi dopadají bomby a lidé z ní
masivně prchají, nelze podle lídrů EU tento proces urychlit i s ohledem na další kandidátské země.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
O co jsme se všichni snažili, bylo dát Ukrajincům už teď naději a říct tím ano, dveře jsou otevřeny a my o vás stojíme.

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT 
Konkrétním výsledkem jednání je další pomoc ve výši 500 000 000 EUR určená na nákup zbraní pro Ukrajinu. Jednání o
společné unijní obraně ale výrazně nepokročila, přestože Francie už delší čas prosazuje vytvoření evropských obranných
struktur i vedle samotné Severoatlantické aliance.

Noël MAMERE, politický komentátor, bývalý starosta 
Alespoň symbolicky se musí ukázat jednota Evropské unie, které zoufale chybí společná zahraniční a obranná politika, a ještě
dlouho se to nezmění.

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT 
Podle zemí sedmadvacítky je reálné dodržet plán snížení energetické závislosti na Rusku o 2/3 do konce roku. Země unie ale
nehodlají následovat Spojené státy a dovoz ropy a zemního plynu z Ruska zcela zakázat, i když si vyhrazují právo uvalit další
sankce podle vývoje situace na Ukrajině.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Už v následujících dnech tak Brusel čeká debata, jak plánovanou energetickou samostatnost vyřešit a jak se vyrovnat s
případným nedostatkem surovin, ale i zdrojů, jako jsou třeba čipy, nebo dokonce i potraviny. A naplno budou také jednat
veškeré bruselské instituce. Rada už má na stole další sankční balík a Severoatlantická aliance na jednání ministrů obrany
rozhodne o dalších dodávkách zbraní pro Ukrajinu. Z Versailles Jan Šmíd a z Bruselu Lukáš Dolanský, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
V New Yorku zasedla Rada bezpečnosti OSN. Svolaná byla na žádost Ruska. Moskva přišla s tvrzením o amerických
biologických laboratořích na Ukrajině. Washington obvinění označil za směšná. Jednání rady sleduje americký zpravodaj David
Miřejovský. Davide, s čím Rusové a Američani přišli?

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT 
Moskva dnes obvinila Washington a Kyjev, že na Ukrajině vyvíjely a vyráběly chemické a biologické zbraně, které chtěly použít
proti ruskému obyvatelstvu. Některé agentury OSN a také většina zemí v Radě bezpečnosti to okamžitě označila za naprostý
nesmysl, dezinformace a také součást kremelské propagandy. Naopak tam padlo obvinění, že v posledních měsících všechno,
co Rusko řeklo na půdě OSN ohledně Ukrajiny, byly prokazatelné lži. Americká zástupkyně také prohlásila, že toto může být
způsob, jakým si Rusko připravuje půdu pro použití chemických zbraní právě na Ukrajině, aby z toho následně obvinilo
ukrajinské vedení. Z Bílého domu teď zaznívá, že Rusko páchá už třetí týden na Ukrajině válečné zločiny. A má ještě tolik
drzosti, že přichází s naprosto nesmyslnými obviněními jako právě zástupce Ruska dnes na půdě Rady bezpečnosti.

Vasilij NĚBENZJA, velvyslanec Ruska při OSN 
Objevily se dokumenty, které potvrzují, že na území Ukrajiny byla vystavěna síť třiceti laboratoří, ve kterých se provádí krajně
nebezpečný biologický experiment.

Linda-thomas GREENFIELDOVÁ, velvyslankyně USA při OSN 
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Ukrajina nevyvíjí biologické zbraně. Na Ukrajině nejsou laboratoře na výrobu biologických zbraní podporované Spojenými státy.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT 
Americký prezident Joe Biden dnes také oznámil nová opatření, a to nejen za Spojené státy, ale za celou skupinu G7 a také
Evropské unie. Všechny tyto země se dohodly, že Rusku zruší status nejvyšších obchodních výhod, tzn. že na ruský dovoz
mohou uvalit likvidační cla, což může velice silně zasáhnout už tak skomírající ruskou ekonomiku. Spojené státy v první fázi
přicházejí s tím, že de facto zamezí dovozu ruských diamantů, alkoholu nebo mořských plodů. Do Ruska zakáží vývoz luxusního
zboží a připíší další ruské oligarchy na sankční seznam. Když to dnes americký prezident tady v Bílém domě oznamoval, tak
řekl, že celá ta situace se neustále vyvíjí a toto rozhodně nejsou poslední kroky Spojených států a jejich partnerů vůči ruské
ekonomice a ruské elitě.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Otevření pracovního trhu, humanitární pětitisícová dávka, anebo možnost příspěvku pro domácnosti, které uprchlíky ubytují u
sebe doma. Poslanci schválili nový zákon na podporu lidí, kteří utekli před válkou z Ukrajiny. Teď ho musí posoudit ještě Senát
o mimořádnou okamžitou pomoc přes Úřad práce dosud požádalo kolem 40 000 uprchlíků.

Kateřina SAMKOVÁ, redaktorka ČT 
Krátce před devátou ráno. Desítky lidí čekají před jednou z pražských poboček Úřadu práce. Další už jsou uvnitř. Kvůli
vyplacení podpory přišla i Tatiana Tugay.

Tatiana TUGAY, uprchlice z Ukrajiny 
Pro sebe a pro své děti, abych mohla nakoupit nějaké jídlo a nějaké bydlení.

Kateřina SAMKOVÁ, redaktorka ČT 
Teď bydlí u české rodiny, kterou dříve neznaly. S dcerou přijely z Kyjeva před necelým týdnem. Dospělí uprchlíci z Ukrajiny
mohou zatím dostat necelé 2,5 tisíce. U dětí se částka odvíjí podle věku. Návrh na zavedení nového humanitárního příspěvku
prošel sněmovnou, žádat o něj bude možné opakovaně.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/ 
Počítám s tím, že bychom mohli potom tuto humanitární dávku v praxi začít realizovat zhruba od 21. března, zhruba od
pondělka, to si myslím, že by mohl být reálný stav.

Kateřina SAMKOVÁ, redaktorka ČT 
Jednodušší mají být pravidla pro zaměstnávání těchto lidí. Nově už by nemuseli potřebovat pracovní povolení.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/ 
Budeme k těm lidem přistupovat v okamžiku, kdy budou mít to vízum, jako občanům České republiky. Tak, aby tito lidé nemuseli
být pod tlakem zprostředkovatelů, pod tlakem lidí, kteří je budou třeba držet v nějaké šedé, ilegální zóně.

Kateřina SAMKOVÁ, redaktorka ČT 
Současně sněmovna podpořila i možnost solidárního příspěvku pro domácnosti, které uprchlíky ubytují. Jeho výši by měla
určovat vláda. K tomu má výhrady část opozice.

Jana PASTUCHOVÁ, místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru /ANO/ 
Určitě ho podporujeme, ale nemůžete po nás chtít, abysme dali vládě bianco šek.

Kateřina SAMKOVÁ, redaktorka ČT 
Příspěvek by měl domácnostem kompenzovat zvýšené náklady, které jim s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny vzniknou. Podle
původního návrhu ministerstva práce mělo jít o 1 000 Kč na osobu měsíčně. Kateřina Samková, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Vznik tříd anebo skupin výhradně určených pro žáky z Ukrajiny s učiteli z řad uprchlíků. Poslanci schválili normu, která kromě
toho umožní i zvýšit kapacity českých škol nebo přizpůsobit obsah vzdělávání ukrajinským dětem. Příští týden zákon projednají
senátoři.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Do školy tu chodí pět dní, přesto už druhačka Anastasia přečte první slova v češtině.

Anastasia, žákyně 2. třídy 
/nesrozumitelné/

Radka ŠTAUBEROVÁ, učitelka, ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 17 
Výborně, Nastěnko, taky ses zapojila krásně. Super.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Oproti jiným ukrajinským žáků má velkou výhodu. Do třídy už před ruskou agresí chodili 4 ukrajinské děti.

Radka ŠTAUBEROVÁ, učitelka, ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 17 
Takže je tam výborná kooperace těch dětí, že si můžou vzájemně pomoct, když nějaký výraz neznají.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Dvanáctiletý Artem nastoupil spolu s dalšími 12 uprchlíky do školy v Pardubicích. Česky umí zatím jen dvě slova.

Artem, 12 let 
Ano, ne.
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Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Jemu a dalším ukrajinským žákům tu bude oporou. Lhjudvih Dohunek, jejich krajan, který ve škole učí už 20 let si.

Lhjudvih DOHUNEK, učitel, ZŠ Štefánikova, Pardubice 
Všichni chodí na obědy? Všichni chodí na obědy.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Část výuky proto bude mít i Artem v mateřštině.

Lhjudvih DOHUNEK, učitel, ZŠ Štefánikova, Pardubice 
Literaturu, historii, zeměpis v ukrajinštině a ostatní hodiny chodí do svých tříd.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Přesná čísla, kolik ukrajinských žáků se už přihlásilo v jednotlivých krajích, budou školy ministerstvu hlásit na konci března. V
Praze jsou jich už teď stovky a přibývají každý den.

Jarmila PAVLIŠOVÁ, ředitelka, ZŠ genppor. Františka Peřiny, Praha 17 
Tohleto jsou papíry za včerejší den. Je to 7 dětí.

Luboš ZAJÍC, prezident Asociace ředitelů ZŠ 
Nejnapjatější situace v současné době je v Praze a v Středočeském kraji, kde ten tlak je největší.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Kolik míst a kde bude pro uprchlíky v lavicích potřeba, se neví. Podle zákona, který dnes schválila sněmovna, by v případě
potřeby mohli ředitelé kapacity škol zvětšovat, případně vytvářet dětské skupiny.

Petr GAZDÍK, ministr školství /STAN/ 
V takových třídách nemusí jet podle stávajících hygienických předpisů, že mohou požádat o výjimku z počtu žáků, které
doposud doposud měli.

Ivan LUKÁŠ, redaktor ČT 
Ministerstvo stále počítá zhruba se 100 000 ukrajinskými žáky. Pokud by jich bylo víc a vznikaly by i uprchlické tábory, mohly by
být školy přímo v nich. Redakce a Ivan Lukáš, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
V českých porodnicích se už narodily první děti uprchlíků. Přibývá i těhotných Ukrajinek, které hledají gynekologickou péči.
Konkrétní hodiny v ambulanci pro ně vyčlenila pražská porodnice u Apolináře.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Z Ukrajiny odjeli na poslední chvíli. Chlapec by se měl narodit tento týden.

Jana, původem z Ukrajiny 
Musela jsem, snažím se kvůli dítěti, aby bylo v bezpečí.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Vhodné bydlení jim našli přátelé. Michal totiž už 17 let pracuje v Česku. Na Ukrajinu dojížděl.

Jana, původem z Ukrajiny 
Už mám všechno v pořádku.

Michal, původem z Ukrajiny 
Máme kamarády, kteří nám tu nabízí spoustu věcí, takže něco si vezmeme, děkujeme.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Poslední předporodní vyšetření, oddechli si, výsledky jsou v pořádku.

Antonín PAŘÍZEK, vedoucí lékař Perinatologického centra 1. LF UK 
Přichází vyčerpané, vystresované, s obavami o své příbuzné.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Lékař do poslední chvíle neví, kolik žen z Ukrajiny přijde. Berou i bez objednání, takto porodnice u Apolináře už podruhé
testovala zkušební provoz.

Antonín PAŘÍZEK, vedoucí lékař Perinatologického centra 1. LF UK 
Voda plodová zachovaná, neodtekla?

Ukrajinka 
Ne.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
K tlumočení využívají i porodní asistentky původem z Ukrajiny. Ženy totiž mnohdy nemají dokumenty.

Antonín PAŘÍZEK, vedoucí lékař Perinatologického centra 1. LF UK 
Děláme okamžitě vyšetření ultrazvukem, abychom alespoň rámcově se orientovali, o jaký týden se v těhotenství jedná a jestli

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 52 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


dítě je v pořádku. Musíme vyloučit některé závažné infekční choroby těch těhotných.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Ambulance pro ukrajinské ženy měla původně trvat od osmi do devíti hodin ráno. Zájem byl ale tak veliký, že se prohlídky
protáhly na celé dopoledne. Zhruba 4 děti uprchlíků se jim tady už narodili. Podobně jako v Thomayerově nemocnici, na
Bulovce, Vinohradech a Podolí. Adama přivítali v Jilemnici, Katarinu v Sokolově a Evu v Trutnově. V Brně narození ukrajinských
dětí očekávají.

Vít WEINBERGER, předseda Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno 
Jsou to jednotky případů, které se nám obrací a které buď vyžadují hospitalizaci, anebo které řešíme ambulantně.

Vladimír DVOŘÁK, předseda, Česká-gynekologická a porodnická společnost ČSL JEP 
Prakticky ošetříme kohokoliv, kdo přijde, záleží, je to zařízení od zařízení trošičku jinak, protože některá zařízení už mají plnou
kapacitu.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Společně specialisté a dobrovolníci v Brně vytvořili leták, kde lze najít všechny klíčové kontakty. Krajská redakce a Lea
Surovcová, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Rusko zvažuje, že převezme majetek zahraničních firem, které kvůli válce opustily tamní trh. Podle odhadů už tam pozastavilo
činnost na 330 společností. Návrh ale vzbuzuje i kritiku. Podle analytiků by podlomil důvěru investorů vůči Rusku na desítky let.

Jan ŠILHAN, zpravodaj ČT 
Konzumní život během pár dnů vzhůru nohama. Opuštěné podniky, kanceláře obchody, stále více západních firem už nechá
zavřeno, a tak Rusko samo hledá cestu, jak je otevřít ve vlastních rukou.

Michail MIŠUSTIN, ruský premiér 
Pokud zahraniční vlastníci bezdůvodně uzavřou společnost, vláda navrhuje zavést vnější správu.

Jan ŠILHAN, zpravodaj ČT 
To by se mohlo týkat firem, kde aspoň čtvrtinu tvoří právě zahraniční podíl. Konkrétní zákon vláda připravuje.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Je nutné zavést vnější správu a následně tento majetek předat těm, kteří chtějí pracovat.

Jan ŠILHAN, zpravodaj ČT 
Ne všechny západní firmy odchází, prozatím to odmítá třeba německá Deutsche Bank.

redaktor/citace: James von Moltke; finanční ředitel Deutsche Bahn 
Jsme tam, abychom podporovali své klienty. Z praktických důvodů nejde o možnost, kterou zvažujeme.

Jan ŠILHAN, zpravodaj ČT 
Rusko naopak opouští banky Goldman Sachs a JPMorgan Chase, jako vůbec první z americké burzy na Wall Street. Mezitím ta
moskevská ani šestnáctý den od začátku bojů neotevřela.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT 
Kurz rublu vůči dolaru a euru je tady v Rusku stále na historickém minimu. V posledních dnech se ale pád ruské měny zastavil.
Moskva přesto stanovila maximální částku valut, kterou si člověk může ze svého účtu vyzvednout, limit je 10 000 USD během
půl roku.

Jan ŠILHAN, zpravodaj ČT 
Obavy začínají mít také banky v Bělorusku. Další cíl západních sankcí. Lídři obou zemí dnes shodou okolností jednali o
Ukrajině. V době, kdy vlastní limity uvolňuje ruská armáda. Původně měli bojovat jen profesionální vojáci. Teď Kreml podpořil i
dobrovolníky.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Pokud vidíte, lidi, kteří chtějí dobrovolně, ne pro peníze, přijít a pomoci lidem žijícím v Donbasu, je třeba jim vyjít vstříc.

Jan ŠILHAN, zpravodaj ČT 
Ministr obrany tvrdí, že vojska chce posílit až 16 000 bojovníků z Blízkého východu. Podle západních rozvědek Rusko láká
hlavně spřátelené Syřany. Karel Rožánek a Jan Šilhan, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Má za sebou jedno z nejtěžších období a před sebou další krušné chvíle. Automobilový průmysl už má první problémy spojené
s válkou na Ukrajině. Kvůli nedostatku dílů právě z ukrajinských továren výroba některých modelů stojí třeba. V továrnách
Škody Auto, Volkswagenu, BMW anebo firmy Jaguar Land Rover na Slovensku.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Elektrická vlajková loď mladoboleslavské automobilky. Ještě nedávno se vyráběla bez problémů. Teď skoro dva týdny
nevznikla ani jedna, nejsou součástky.

Martin JAHN, člen představenstva, Škoda Auto 
Na Ukrajině sídlí několik významných dodavatelů, zejména kabelových svazků, a bez těchto komponentů není možné vozy
vyrábět. Pokud se ten konflikt bude táhnout, tak opravdu nezbyde než tu výrobu přesunout nebo znovu vybudovat. A tam se
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bavíme o výpadcích v řádu týdnů nebo měsíců.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Otazníky teď visí i nad dalšími modely automobilky, Scala a Kamiq, které se zatím vyrábějí. Součástky ale mohou i tady brzy
dojít. Právě zastavení výroby některých modelů v Evropě už teď způsobuje problémy i subdodavatelům. Třeba tato skupina
přestala dodávat do Ruska, znamená to pro ni ztrátu a počítají s tím, že přijde další zdražení komodit.

Petr NOVÁK, ředitel divize automotive, JTEKT Europe 
Čím déle tohle bude trvat, tak bohužel ty ztráty, to krizové období, to krizové řízení bude přetrvávat a bude čím dál hlubší. Pro
náš korporát už to máme samozřejmě spočítané, tak ten první dopad toho neexportu do Ruska dělá 30 000 000 EUR.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Ohrožené by mohly být hlavně menší rodinné firmy. Na dohled je navíc ještě nedostatek jiných surovin. Rusko a Ukrajina jsou
velkými vývozci palladia a neonů a právě ty jsou k výrobě aut nutné.

Pavel JUŘÍČEK, předseda představenstva, Brano Group 
Bez palladia neuděláte kamery, neuděláte mikrospínače, neuděláte čipy. K čemu je neon? Neon potřebujete zase do
laserových technologií. To jsou věci, které mohou ohrozit úplně celý svět.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Podle Sdružení automobilového průmyslu tak v Česku výroba osobních aut letos pravděpodobně nedosáhne před covidových
hodnot. Vendula Horníková, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Z Ukrajiny od začátku invaze už uprchlo do zahraničí přes 2,5 milionu lidí. Většina z nich zamířila do Polska, konkrétně 1,5
milionu. Na Slovensko se dostalo přibližně 176 000 válečných utečenců. Druhý největší počet běženců, přesahující číslo 225
000, dorazil do Maďarska, přes 84 000 lidí pak do Rumunska. Do Moldavska se podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky uchýlilo přibližně 105 000 lidí. A míříme živě na slovensko-ukrajinskou hranici, kde je zpravodaj Petr Obrovský, Petře,
dobrovolníci i samosprávy v posledních dnech upozorňovali na to, že v hledání ubytovacích kapacit pro běžence panuje chaos,
a myslím, že to i na slovenské politické scéně vyvolalo lehké pnutí, minimálně mezi Bratislavou a Košicemi. Podařilo se to už
nějak vyřešit?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT 
Podařilo, dobrovolníci a samosprávy chtěli, aby vznikl centralizovaný systém, ve kterém bude možné v reálném čase sledovat
volné ubytovací kapacity. A právě takový web na adrese pomocpreukrajinu.sk dnes spustilo ministerstvo dopravy. Jsou v něm
všechna státní zařízení a můžou se tam taky zaregistrovat soukromníci, kteří chtějí ubytování nabídnout. Nově by to mělo
fungovat tak, že provizorní městečka pomoci, která vznikla přímo tady u hraničních přechodů, se přesunou do Michalovců a
Humenného, tedy do prvních větších měst asi 30 km od hranice, a všichni uprchlíci, kteří budou potřebovat pomoc, se tam
dostanou autobusem. A pomůžou jim tam právě i s vyhledáním ubytování. Z těch zmíněných 176 000 lidí, kteří zatím na
Slovensko dorazili, požádal o tzv. dočasné útočiště přibližně každý desátý. Podle posledních informací slovenské policie je tady
na přechodech odbavení v posledních dnech poměrně plynule. Pojďme se teď podívat do Polska v reportáži kolegy Andrease
Papadopulose do země, která, jak už jsme říkali, přijala víc než polovinu všech válečných uprchlíků.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Vybavil se noži, zábleskovými granáty a dvěma páry teplých bot.

Igor, Ukrajinec žijící v Polsku 
Polští kamarádi mi dali i nějaké balíčky první pomoci, rukavice. Jsou to spíše pracovní rukavice, když bude potřeba postavit
nějaké check-pointy.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Jede do Černihivu. V ruském obležení se tam ocitla celá jeho rodina.

Igor, Ukrajinec žijící v Polsku 
Rodina se pokusila odejít, ale nevyšlo jim to. Nezůstal tam kámen na kameni.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Hranice směrem na Ukrajinu překročilo jen včera na 17 000 lidí. Drtivá většina jsou muži. Opačným směrem proudí od začátku
války hlavně ženy a děti. Valerii trvalo týden dostat se z Mykolajiva až na hranice. Ruští vojáci schytali drtivý úder od
ukrajinských sil přímo před jejím domem.

ukrajinská uprchlice z Mykolajiva 
Na cestě tam zůstala jen polovina těla ruského vojáka, kolem byly vnitřnosti.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Prozatím se rozhodla zůstat v pohraničí, věří, že Ukrajina brzy zvítězí. Další chtějí pokračovat co nejvíc na západ.

Ukrajinec 
Z Wrocławi do Görlitzu to je 160 kilometrů.

Jaroslav ANTASZOWSKI, koordinátor pomoci v Tomaszowe 
Autobus, který teď vypravujeme, jede do Wrocławi. Potom ti lidé přesednou do vlaku a pojedou dále do Česka, Německa nebo
na západ Polska.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
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Tito lidé se rozhodli jet nejbližším spojem do velkého města. Jen náhodou tak zvolili Wroclaw. Další čekají na příští autobusy v
provizorních noclehárnách, 5 toalet a 2 sprchové kouty pro všechny dočasné obyvatele této sportovní haly. Tady končí všichni
ti, kteří zatím neví, kam míří, a na které na hranicích nečekal domluvený odvoz. Hranici s Polskem překročilo už přes 1,5 milionu
uprchlíků. V posledních dnech se jejich počty nepatrně snižují. Výrazně se ochladilo a zhoršily se podmínky na přechodech.
Zároveň ubývá únikových cest ze země a platí zákaz vycházení. Z východního Polska Andreas Papadopulos, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Ke včerejší půlnoci se na asistenčních centrech v celém Česku zaregistrovalo téměř 90 000 ukrajinských uprchlíků. Nejvíc,
přes 25 000, se jich od začátku konfliktu přihlásilo v Praze. Druhý nejvyšší počet hlásí jižní Morava. Tam také zaregistrovali
téměř nejvíce lidí za jeden jediný den. Naopak nejméně lidí se za včerejšek zaregistrovalo v kraji Karlovarském, 386. Těch
nezaregistrovaných je ale mnohem více. Podle hrubých odhadů je v Česku nyní asi čtvrt milionu Ukrajinců. A většina uprchlíků
do Česka přijíždí vlaky. Hlavní nádraží v Praze tak čelí velkému náporu. Denně tudy podle ministra dopravy projde nejméně
2000 běženců. Takhle to nádraží vypadalo včera večer.

pracovnice centra 
Ať se posadí ve stanech, nebo v tom zbytku a budeme se snažit nějakým způsobem řešit tuto krizovou situaci.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Je krátce před půl devátou večer. Do Prahy se blíží spoj s víc než sedmi stovkami válečných uprchlíků. A dobrovolníci se právě
dozvěděli, že místní registrační centrum je na maximu své kapacity a další lidi nepřijímá.

dobrovolník 
Drazí Ukrajinci, pokud potřebujete pomoct, obraťte se na lidi ve vestách.

Irina, Uprchlice z Ukrajiny 
Bombardovali opravdu hodně. I školu. Na ulicích byly nevybuchlé miny. Opravdu strašné.

redaktorka ČT 
Víte, kde dnes budete spát?

Sijevda, uprchlice z Ukrajiny 
Ne, doufám, že někde tady. Snad v dobrých podmínkách. Jsem unavená.

dobrovolnice 
Ve chvíli, kdy vidíš matky s dětma, děti do 12 let, tak jim nabídneš lepicí pásku. Obštítkovat je, dovést je sem a půjdou do
vlaku.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Správa železnic po chvíli představuje vlak, který bude celou noc stát na nádraží. Tam může přenocovat až 300 lidí.

uprchlice z Ukrajiny 
On je invalida. Mohl by dostat dvě místa? Nemůže dlouho sedět.

dobrovolnice 
Za chvíli přijíždí další vlak, asi 400 lidí, tak uvidím, jak si s tím poradíme.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
A co budete dělat, když nebude stačit ta kapacita toho vlaku, přistavíte další vagon?

dobrovolnice 
V tuhle chvíli to netušíme.

dobrovolník 
Seženeme ten vozíček, jo? /nesrozumitelné/

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Je krátce po jedenácté večer a do Prahy právě přijíždí další vlak s ukrajinským uprchlíky, v tomhle jich je zhruba 400. Většina z
nich ale noc tady na nádraží nestráví.

Martin KUPKA, ministr dopravy, místopředseda strany /ODS/ 
Za chvíli přijedou opravdu autobusy, kde je domluveno, že budou směřovat dva do Ústí, dva do Hradce, jeden do Kutné Hory.

dobrovolník 
Tenhle jede do Pardubic.

Martin KUPKA, ministr dopravy, místopředseda strany /ODS/ 
Je jasné, že v dalších dnech ten nápor na Prahu nepoleví. To také bude znamenat dál koordinovat pomoc všech těch
krajských středisek, ale i z rozhovorů s hejtmany i tam se tak kapacita možností fakticky naplňuje. To, čemu budeme čelit, je
opravdu vážná humanitární situace.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Ve vlacích by měl v nejbližších dnech proto přibýt dopis od ukrajinského velvyslance v Praze s prosbou, aby běženci nemířili
jen do hlavního města. Natalia Kosaková a Johana Šulcová, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
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Majitelé penzionů a ubytoven, ale i některé domácnosti řeší, jak dál zajistit život ukrajinských uprchlíků v Česku, hlavně jídlo,
léky, například v ubytovně u Mladé Boleslavi se takto a na vlastní náklady starají o 90 lidí.

Richard SAMKO, zpravodaj ČT 
Běžně tady bydlí dělníci. Teď ubytovna slouží hlavně matkám a dětem z Ukrajiny. Jejich manželé bojují.

uprchlice z Ukrajiny 
On nás dovezl do Prahy a vrátil se zpět. Je v Záporoží. Tam je jaderná elektrárna. On je v armádě a už rok slouží na tomhle
místě.

Richard SAMKO, zpravodaj ČT 
Dočasný domov jim nabídla na výzvu Ministerstva vnitra Jana Řeháková. Tvrdí, že jí stát v ničem nepomohl. Nejhorší pro ni
bylo, když nemohla sehnat lékaře.

Jana ŘEHÁKOVÁ, majitelka ubytovny, Bezděčín 
Mám tady nemocný lidi, starý lidi, malý děti, neměla jsem léky, obvolala jsem v Mladý Boleslavi lékaře, nikdo sem nechtěl přijet.

Richard SAMKO, zpravodaj ČT 
Pomohl správce ubytovny a jeho sestra zdravotnice. Ta volala své známé lékařce v Mělníku, léky a jídlo platí ze svého, další
potraviny přivážejí dobrovolníci.

Jana ŘEHÁKOVÁ, majitelka ubytovny, Bezděčín 
Začali volat lidi, vozili nám na potraviny, hygienu, ovoce, oblečení a vlastně jako první organizace, která se mi ozvala, byla
organizace Romodrom.

Vít RAKUŠAN, 1. vicepremiér, ministr vnitra /STAN/ 
Do potravinové banky se opět budou nakupovat zásoby, které by v aktuální době měly sloužit právě těm, kteří budou žádat o
nějakou pomoc pro uprchlíky.

Jana ŘEHÁKOVÁ, majitelka ubytovny, Bezděčín 
Navezli jsme nějakou potravinovou sbírku a začínáme tady v podstatě pomáhat s vyplňováním různých záležitostí pro úřady
práce.

uprchlice z Ukrajiny 
My tady nechceme jen sedět a čekat, co nám kdo dá. Chceme pracovat.

Milan BRUNCLÍK, redaktor ČT 
Vláda ve středu rozhodla o příspěvku na ubytování uprchlíků v hotelech a penzionech. 180 Kč denně za dospělého a 100 Kč
za dítě. Podle představitelů Prahy nebo Brna to ale nestačí a pro lidi, kteří přijali běžence třeba doma, zatím taková pomoc
není.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/ 
Myslím si, že naprostá většina lidí to udělá. Ne proto, že něco čeká, ale proto, že se rozhodl tak jako jasně reagovat, ale pokud
ta situace by měla být trvající delší čas, několik týdnů nebo měsíců, tak vím, že to prostě nebudou schopni utáhnout.

Ten reálný počet lidí v České republice je opravdu už 200 000 možná i více. Pokud se dostaneme na těch 250 000, tak si
myslím, že je to limitní v té chvíli pro všechny kraje v České republice.

Milan BRUNCLÍK, redaktor ČT 
Na příštím jednání vlády chce ministr vnitra projednat možnosti humanitárního ubytování, například v buňkách, kulturních
domech nebo tělocvičnách. Richard Samko a Milan Brunclík, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Kapacity pro ubytování uprchlíků v Praze už prakticky nejsou. Hlavní město se proto rozhodlo připravit nouzové přespání v
tělocvičnách. Jako první se dneska otevřela ta na základní škole Campanus na Chodově. Tam je Kristina Kolovrátková.
Kristino, kolik lidí by tam mělo nocovat?

Kristina KOLOVRÁTKOVÁ, redaktorka ČT 
Jedenáctá městská část si připravila celkem 50 míst k ležení, jsou tady různé žíněnky, ty dodala přímo místní škola, a pak jsou
tady také rozkládací lehátka a samozřejmě spacáky u každého místa. S těmi přispěl magistrát. Ukrajinci tady budou mít i nějaké
základní hygienické zázemí, jsou tady sprchy, toalety. Je tady takový velmi malý provizorní dětský koutek a samozřejmě jsou
tady i tlumočnice z ukrajinštiny pro ty základní potřeby. To ubytování vzniklo velmi improvizovaně, v podstatě podle starosty
během tří hodin od chvíle, kdy ve 12 hodin dostal telefonát z magistrátu, takže všechno je takové, v podstatě je to takové polní
ubytování, co se podařilo, to se tady zkrátka zařídilo. Ukrajinci by tady měli strávit zhruba 2 až 5 dní, než se jim podaří najít
něco stálejšího a možná řekněme i důstojnějšího, no a městská část by toto ubytování měla mít v pohotovosti minimálně 15
dní, tak zní tedy výzva od magistrátu. Magistrát zároveň vyzval, aby toto ubytování zřídily všechny městské části. Ty by měly
zajistit minimálně 100 míst k ležení. Nouzové ubytování ale řeší také Jihomoravský kraj. Ten nikoliv kvůli nedostačující kapacitě,
ale spíš kvůli tomu, že příspěvek, který nabízí stát na ubytované, je podle něj příliš nízký a za takovou cenu není schopen
nabídnout klasické komerční ubytování.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor ČT 
Od začátku invaze na Ukrajinu se z Ruska vrátily do vlasti desítky Čechů. Ministerstvo zahraničí odhaduje, že jich tam dál
zůstávají ještě stovky. Rezort zároveň upozorňuje, že cesty z Ruska budou v dohledné době patrně ještě komplikovanější než
teď.
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dobrovolnice 
Část z toho do dětského koutku.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Druhý den vypomáhá sedmnáctiletý Matěj v centru pro uprchlíky.

Matěj MOSLER, dobrovolník 
Chceš?

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Hodí se tu jeho ruština. Poslední 4 měsíce ji trénoval na studijním pobytu v Jekatěrinburgu. Předčasně se z něj kvůli válce na
Ukrajině vrátil toto úterý.

Matěj MOSLER, dobrovolník 
V danou chvíli, co jsem tam byl, tak tam nebylo nějaký ohrožení, že by mi něco hrozilo, ale lidi okolo mě Rusové se začli obávat,
co bude.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
A to včetně ruské rodiny, u které bydlel. Tohle je jejich poslední společná fotka z letiště.

Matěj MOSLER, dobrovolník 
Jsem letěl do Istanbulu, přičemž nedá se letět přes Ukrajinu, takže já jsem to musel takhle severně oblítat přes Pobaltí, Polsko,
Slovensko, takže jsem byl vlastně kousek od českých hranic, až do Istanbulu a po několikahodinový pauze v Istanbulu jsem pak
letěl do Prahy.

Klára KUTIŠOVÁ, ředitelka, AFS Mezikulturní programy 
Ve finále na třetí pokus se nám podařilo zajistit letenku.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Linky z Moskvy lítají zatím ještě taky do Srbska, Dubaje nebo Kazachstánu. Ministerstvo zahraničí doporučuje taky cestu přes
Kaliningrad. Hranice s Litvou a Polskem lze dál překonat ale jen po silnici.

Martin SMOLEK, náměstek ministra zahraničí 
Právě třeba ten Kazachstán, Ázerbájdžán, ty cesty ve velmi krátké době patrně skončí kvůli pojištění, což je navázáno právě na
sankce vůči Ruské federaci.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Dnes vypravilo repatriační let z Ruska do Evropské unie maďarskog. Po dohodě s Černínským palácem by na palubě tohoto
letadla mělo být také 5 Čechů. O dalším repatriačním letu, kterého by se Češi mohli účastnit, teď vyjednává také Bulharsko.
Denisa Kotková, Česká televize.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.03.2022 02:33 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 7 101 108,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Je pátek 11. března začíná další speciální vysílání o válce na Ukrajině. Tentokrát se zaměříme na vojenský pohled, co má k
dispozici ukrajinská armáda, co ruská, jaké mají strategie a velení? Zeptáme se. Začínáme a díky, že se díváte. Dva týdny
války na Ukrajině. Ruská armáda útočí i na západě země. Podle ruského ministerstva obrany dnes vyřadila z provozu vojenská
letiště u Lucku a Ivano-Frankivsku. Druhé zmíněné se nachází 150 km od slovenských hranic. Tamní úřady následně letecké
útoky potvrdily. Ruská armáda za 2 týdny invaze neobsadila žádné větší město na severu Ukrajiny. Nově by se tak mohla začít
zaměřovat na jejich obkličování. Tuhle taktiku ruské jednotky používají už na jihu země, kde je jejich postup úspěšnější. A
ukrajinské úřady se snaží evakuovat obyvatele dalších měst. Nové humanitární koridory by mohly vzniknout třeba v okolí
severozápadního Žitomiru. V posledních dnech se ale vedou spory o trasy a lidé často nemohli odjet kvůli trvajícímu ruskému
ostřelování. Válka na Ukrajině trvá už šestnáctý den. A útoky Moskvy na svrchovanou zemi zdaleka neutichají. Bombardování
se rozšířilo na západ Ukrajiny. U Kyjeva se kolona ruských tanků a další techniky přiblížila o něco blíž k hlavnímu městu. A dál
sílí obavy z použití chemických a biologických zbraní.

/záběry z Ukrajiny/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Obviňují nás... Znovu nás! Že údajně vyvíjíme biologické zbraně. Údajně připravujeme chemický útok. To mě opravdu
znepokojuje, protože jak jsme se opakovaně v minulosti přesvědčili, chcete-li znát plány Ruska, podívejte se, z čeho Rusko
obviňuje ostatní.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Ruskému postupu se od počátku války brání na východě země druhé největší město Ukrajiny Charkov. Nově Rusové zaútočili
na západě na 200tisícový Luck. Ten leží necelých 100 km od polských hranic a je centrem volyňských Čechů. Do nové válečné
reality se probudilo i Dnipro s milionem obyvatel na východě Ukrajiny.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Akce záchranářů v Dnipru. Zásahy ruských raket zapálily továrnu na obuv. Město zažilo takové bombardování poprvé od
začátku války.
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Valentyn JERMOLENKO, mluvčí ukrajinské armády 
Je to pokračování boje teroristickými metodami.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Rakety dopadly i na západoukrajinská města Luck a Ivano-Frankivsk na vojenská letiště. Podle starosty varování pro obyvatele
nefungovalo.

Ihor POLIŠČUK, starosta Lucku 
Proč nefungoval výstražný systém, budou zkoumat vojenské úřady.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Ruské síly se za 24 hodin posunuly o 5 km blíž Kyjevu. Víc než 60km obrněný konvoj se po včerejším protiúderu rozptýlil do
lesů a obydlených oblastí. Následují ho tam ukrajinští vojáci.

ukrajinský voják 
Budeme čistit jednu z vesnic, teď jsou tam "skřeti" s obrněnou technikou.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Štáb BBC strávil týden s vojáky v Charkově. Ti v prvních dnech odrazili ruskou kolonu, ale od té doby čelí druhé největší město
každou noc tuhé palbě. Přes den se brání dalšímu ruskému postupu.

ukrajinský voják 
Ruští vojáci jsou tímto směrem, asi 900 metrů.

Mají hodně lidí, hodně tanků, vozidel a techniky, ale my bojujeme za naši zemi a chráníme své rodiny.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Na jižní frontě boje pokračují. Rusko tvrdí, že dobylo Volnovachu severně od Mariupolu, z nějž se stále nedaří vyvést obležené
žijící v nelidských podmínkách. V některých místech obyvatelé obsazovaných vesnic ruské vojáky přesvědčují, aby složili
zbraně.

ukrajinský voják 
Už velmi mnoho našich i vašich padlo. Proč to děláte? Jste prostě oklamaní. Nepřeji si, abyste zemřeli. Ale Ukrajina je silnější!

ruský voják 
Jestli odejdeme, budeme dezertéři.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Válka už překračuje ukrajinské hranice. Podle kyjevské vlády ruské letadlo zaútočilo na běloruskou vesnici. Údajně proto, aby
to Minsk vtáhlo do konfliktu. V noci dokonce zbloudilý bezpilotní letoun ruské výroby doletěl přes Maďarsko až do chorvatského
Záhřebu a dopadl u studentských kolejí. Není jasné, komu patřil. Nikoho nezranil a Chorvatsko incident nepokládá za útok.
Milada McGratová, Česká televize.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Během dvou týdnů nezískala ruská armáda žádné větší město na severu. Lépe se jí daří jen při pobřeží. Nově může sázet na
obkličování měst.

redaktor 
/nesrozumitelné/ obklíčení mohla ocitnout během týdne. Podle analytiků jde o změnu taktiky oproti prvnímu týdnu války.
Podobně teď Rusové obkličují například přístav Mariupol na jihu země. Ruská vojska operují zhruba na desetině území
Ukrajiny. Koncentrují se přitom v okolí hlavních tahů ve vyznačených oblastech. Severní fronta podle znalců spíš stagnuje. Na
jižní frontě jsou Rusové úspěšnější za cenu velkého strádání lidí v obležených městech. Obklíčený Mariupol, postup kolem
Mykolajivu a zřejmě chystaný úder na Oděsu. To vše může Ukrajinu bolet vojensky i finančně.

Mick RYAN, australský generál ve výslužbě 
Jich zahrnuje 13 ukrajinských námořních přístavů, které v roce 2021 vyvezly přes 150 milionů tun zboží. To představuje 60 %
vývozu a 50 % dovozu pro Ukrajinu.

redaktor 
Vlastní zisky nebo škody ale Moskva zatím příliš nehodnotí. Před týdnem dala stručný vzkaz.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Speciální vojenská operace probíhá v souladu s harmonogramem, podle plánu.

redaktor 
Podle expertů má Rusko stále vojensky navrch, ale je zaskočené.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Tady už vidíme graficky znázorněný postup ruských vojsk ukrajinským územím. Na první mapě vidíme cíle raketových úderů a
bombardování v samém úvodu války před více než dvěma týdny a současně červeně vyznačené území pod kontrolou
separatistických republik v doněcké a luhanské oblasti. Další 2 mapy už ukazují území pod kontrolou ruské armády. Ze
srovnání údajů z dnešního dne s těmi před týdnem je patrné, že se postup invazních jednotek oproti prvnímu týdnu války
zpomalil. Nejaktuálnější mapa také ukazuje přesnější odhad území, které je skutečně pod jasnou kontrolu ruských sil. Téma pro
naše hosty. Jan Kofroň z Institutu politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, díky, že jste
dorazil
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Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Dobrý den.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A taky Lumír Němec, bývalý velitel speciálního oddělení SOG. I vám díky.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pana Kofroni, když se teď podíváme - nebo ona teď zmizela - ale ta nejaktuálnější mapa, co nám vlastně říká? Jak si vede
Rusko, jak si vede Ukrajina? Už ji tady máme.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak dá se říct, že Rusové zřejmě očekávali o něco rychlejší postup. Na druhou stranu byl bych opatrný na některé jako příliš
optimistické hodnocení, které říkají, že vlastně Rusko nepostupuje vůbec, což prostě není pravda. Je vidět, že Rusko se
dostává ke Kyjevu i z východního směru, byť jak vy jste správně řekla, tak samozřejmě ta jejich teritoriální kontrola je často
omezená na několik větších tahů. Je nutné se samozřejmě uvědomit, že spolu s tím, jak Ukrajinci vlastně vybudovali tu svoji
obranu v těch klíčových oblastech, tak samozřejmě ten postup toho útočníka se začíná zpomalovat a už není reálné, aby to
denně byly desítky kilometrů, ale spíše jsou to kilometry. Což je samozřejmě i trochu otázka, řekněme, nějakých problémů na
ruské straně.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Němče, ty boje se rozšiřují také na západ. Podle agentury AP může jít o otevření nového směru války. Jak to vidíte? Co
teď čeká Ukrajinu v následujících dnech?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Jako co se týče těch útoků na západ, tak já si myslím, že to ani není tak úplně otevření nových směrů války, ale že to je spíš
ruská reakce na vývoj situace. Já nevím, v jakém stavuje ukrajinské letectvo, ale pokud odněkud ukrajinské letectvo operuje,
tak operuje někde z letišť na západě. A také ve hře to, že se Ukrajině dodají letadla. Stále to ještě nebylo odsouhlaseno, ale ani
to nebylo definitivně zamítnuto. A pokud jim dodáte letadla, tak ty letadla musí odněkud operovat. Takže Rusové vlastně ty dvě
města na západě, tam zaútočili na letiště a na nějakou opravnu jejich leteckých motorů, jestli jsou moje informace správné.
Takže to v podstatě vyplývá z logiky věci, že chtějí omezit a eliminovat ukrajinské letectvo a chtějí jim prostě zabránit v tom, aby
operovali z těch letišť na západě země.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Když se přesuneme do Kyjeva, o kterém se s vámi chci bavit podrobněji, tak ale nejprve se teď spojíme s naším zpravodajem v
Kyjevě. Stále náš zpravodaj Václav Černohorský společně s kameramanem Pavlem Němečkem. Dobrý večer.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Dobrý večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Jak moc patrné jsou ve městě přípravy na hrozící postup ruské armády, i když je zatím sporadický?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Já si myslím, že v na tuto otázku vlastně odsud budu zatím odpovídat stejně jako v těch předchozích dnech. My vidíme
samozřejmě aktivitu, ať už vojáků, policie nebo dobrovolníků tady v Kyjevě, kteří se snaží zvětšovat, zpevňovat, rozšiřovat tu síť
různých opevnění. Ale možná na tomhle místě bych zmínil tu naši dnešní zkušenost, a je to něco, na co určitě můžou navázat
hosté ve studiu, právě to, co se té možné ruské snahy dostat se blíže ke Kyjevu, obklíčit Kyjev, potažmo metropoli dobýt týče.
My jsme dnes byli v tom tolikrát zmiňovaném předměstí Irpiň, které jsme mohli v podstatě vidět poprvé zhruba před týdnem, kdy
se právě z té severozápadní strany, severní, severozápadní strany blížily ruské jednotky k tomuto předměstí. Pak v sobotu a v
neděli už z dálky jsme mohli pozorovat opravdu tvrdou palbu, která zasahovala i zástavbu přímo v Irpini, i střelbu. Slyšeli jsme
na vzdálenost možná 3 km střelbu z ručních zbraní, tzn. že docházelo k bojům přímo ve městě. No to byl víkend, sobota neděle.
Ale vlastně od té době relativní klid a my během našich posledních návštěv jsme vlastně mohli podniknout takové krátké
výpady do města a vlastně hned na jeho začátku jsme viděli stopy po těch bojích starých několik dnů. A dnes jsme byli vlastně
na jeho severním konci, v podstatě vzdušnou čarou kilometr a půl od centra dalšího města Buča, kde už jsou ruské jednotky. A
přímo v Irpini se už nebojovalo. Viděli jsme stopy po tvrdých bojích na rozhraní Irpině a Buči, spálená obrněná vozidla několika
těl ruských vojáků, ale nebyla to situace, kdy by vlastně z těch ruských pozic se pálilo, například dělostřelba nebo i minomety,
že by pálily na pozice přímo Irpini. Naopak jsme slyšeli z dálky opět odchozí palbu z ukrajinských pozic směrem na sever,
severozápad do míst, kde zřejmě jsou nějaké pozice ruské armády. Možná to byla místa, kde se v minulých dnech pohyboval
ten mnohokrát zmiňovaný konvoj. Takže to může korespondovat s tím, co jsme slyšeli v těch posledních hodinách, že ruské
jednotky se nějakým způsobem snaží rozprostřít po těchto místech kolem předměstí Kyjeva. Ale v tuto chvíli můžu říct nebo na
základě té dnešní zkušenosti mohu říct, že zatím žádné stopy po začátku té další ruské ofenzívy jsme na tomto místě neviděli.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Ty jsi to zmiňoval, že si natáčel v Irpini, kde zůstávají vlastně jen ti, kdo nechtějí nebo nemohou odejít. A odtamtud lidé prchají
právě do Kyjeva. Vede ale pro ně cesta i z metropole, která se zřejmě stane dějištěm tvrdých bojů?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Co se bude dít v metropoli, zatím nevíme. Opět na tomto místě musím říci, že ruské jednotky zatím na území hlavního města
nejsou. Bylo řečeno, že postupují z východu. Já sám jsem říkal, že jsou na severu, severozápadě, na té výpadové silnici na
západ na Žitomir. Takže potud ano, mluví se s neustále o tom, o té možné snaze ruských sil nějakým způsobem obklíčit,
obklopit Kyjev, ale když se podíváme vlastně na tu mapu, tak je to východ, je to sever, severozápad, ale vlastně ta jihozápadní,
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potažmo jižní strana zůstává stále volná. A to platí i pro civilisty. Tudy se lze do Kyjeva stále dostat i lze hlavní město tudy stále
v tuto chvíli opustit.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Jaké pocity převažují mezi lidmi? Počítají s tím, že obrovské síle ruské armády nemůžu vzdorovat, nebo jsou odhodlaní klást
odpor?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Záleží, koho se ptáte. Včera, tuším, zaznělo z úst starosty hlavního města Vitalije Klička, že tu aglomeraci, která před ruskou
invazí čítala nějakých 3,5 milionu lidí, tak už více než polovina jejích obyvatel opustila. V Kyjevě tedy teď se podle těchto údajů
nachází necelé 2 miliony lidí. Ale samozřejmě ti lidé, kteří tady jsou na těch kontrolních bodech, kteří staví barikády, a to
nemluvím o vojácích, mluvím o dobrovolnících nebo o tzv. teritoriální obraně, tak to jsou samozřejmě ti, kteří jsou plní
odhodlání, aspoň v těch rozhovorech, které s námi vedou a kteří tady chtějí vytrvat do té doby nebo chránit město. A to se
netýká jenom hlavního města samotného, ale i těch oblastí, ve kterých my jsme se pohybovali, kde vedle pravidelných jednotek
ukrajinské armády působí i tyto zmiňované komponenty té obrany, tzn. různí dobrovolníci, kteří tam plní nejrůznější úkoly,
včetně tedy těch kontrol na různých stanovištích nebo hloubení zákopů atd.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Jak lidé v Kyjevě vnímají roli sousedních zemí a Západu vůbec? Prezident Zelenskyj dlouhodobě žádá o zřízení bezletové zóny
nad Ukrajinou, byť neúspěšně.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Já si myslím, že vlastně oni svým způsobem ho parafrázují a říkají: "My tady budeme bojovat, co nám budou síly a naše zbraně
stačit, ale potřebujeme podporu od vás, od Západu, jak ve formě tedy dalších dodávek zbraní munice, tak ve formě té
mnohokrát zmiňované bezletové zóny." Jednoznačně to je něco, čím i veřejnost v tlaku tímto směrem na Západ vlastně nebo co
požaduje, co by si o Západu v této chvíli přála, nějakou větší konkrétnější vojenskou pomoc.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Děkujeme a pokud možno dobrý večer.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Hezký večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A zpátky do studia, stále je tady se mnou Jan Kofroň a taky Lumír Němec. Ještě jednou dobrý večer. S jakými obavami, pane
Kofroni, tedy sledujete to, co se děje u Kyjeva? Protože už dlouhodobě informujeme o té několikakilometrové koloně, měřit
měla až 64 km. Pak Spojené státy informovaly, že se v podstatě zastavila, měla problémy se zásobováním, s palivem. Teď
podle dnešních zpráv, podle satelitních snímků se zřejmě rozptýlili. Tak blíží se útok na Kyjev?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Já si nemyslím, že se blíží nějaký jednoznačný útok na Kyjev zčásti proto, že prostě Rusové nemají tolik pěších sil anebo sil
třeba lehké pěchoty. Oni staví prostě tu armádu na relativně těžkých mechanizovaných a tankových svazech. Samozřejmě s
velkou podporou dělostřelectva. Pro ně asi dává větší smysl pokusit se to město zčásti obklíčit, byť to obklíčení nebude
dokonalé. Prostě pokusí se asi přetnout nějaké hlavní zásobovací trasy, byť tohle jim určitě ještě několik dnů bude trvat. Pro ně
to rozptýlení sil samozřejmě je způsobeno tím, že tenhleten konvoj, když se na něj podíváme, tak jednak byl poměrně lehkým
cílem, byť samozřejmě je otázkou, co Ukrajina v té oblasti ještě měla nebo má. A zároveň ten konvoj podle všech těch poznatků
si začínal v podstatě sám sobě překážet, že už po té silnici a obecně v téhleté oblasti není tolik silnic s vysokou propustností,
tak v zásadě už tam bylo možné přepravit další posily, protože tam stály náklaďáky. Takže podle mě je určitá snaha a ten
postup rozvinout do třeba většího množství dílčích směrů a tomu i přizpůsobit potom tu zásobovací kolonu, takže spíš, čeho
bych se obával v tenhleten okamžik, je nějaké postupné obkličování Kyjeva, protože je také dobré dodat, že ten obránce v tom
městském prostředí, pokud je ochotný bojovat, tak má jako výraznou výhodu a může tam naplno využít ty výhody. Mohli bysme
se tu bavit o těch protitankových řízených střelách Javelin podobně.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
My se o tom dnes budeme bavit.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Takže prostě z pohledu toho útočníka to město je jako docela velký oříšek.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Němče, takže nová taktika, dlouhé obléhání měst?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já si myslím, že to není úplně nová taktika, když víme, co dělají Rusové vlastně na jihovýchodě Ukrajiny, tak dělají v podstatě to
samé, oni obklíčí to město. V podstatě ho odříznou od vody, odříznou ho od elektriky a pak vlastně ostřelováním se snaží
demoralizovat obyvatelstvo. Je to taktika, s kterou Rusové určitě, když na Ukrajinu šli, nepočítali, ale teď momentálně ji
používají v podstatě proto, že tím vlastně oslabuje tu morálku těch lidí a nutí je buď odejít, anebo je nutí se to vzdát. Co se týká
toho Kyjeva, tak bych se asi taky spíš přikláněl k tomu, že Kyjev obrovské město, takže jako nějak ho hermeticky uzavřít bude
velmi problematické a zaútočit na něj napřímo to byl obrovský masakr, hlavně pro útočící vojska, takže je dost pravděpodobné,
že vlastně se připraví k nějakému útoku na určitou část a budou se snažit zřejmě postupně ten Kyjev dobýt a zároveň použít i
tu taktiku odříznutí od elektriky, odříznutí odvody, vlastně těm obyvatelům v Kyjevě znepříjemnit život, aby odešli. Možná i to je
důvod, proč ten západ třeba nechají otevřený, aby to obyvatelstvo Kyjeva mohlo odcházet.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Když říkáte postupně, tzn. o jakých časových horizontech se bavíme?
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Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
To teď nejsem schopen říct, o jakých časových horizontech se bavíme, protože na to je potřeba obrovské množství síly a
techniky. A kolik toho Rusové fakticky mají, nevím.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Když se zmínil sílu, tak, pane Kofroni, Vladimir Putin dal zelenou dobrovolníkům z Blízkého východu, jak to může ovlivnit válku?

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak jako upřímně si myslím, že ta bojová hodnota těchhletěch lidí bude jako velmi nízká, ale jak jsem vlastně naznačil, tak to
Rusko má nějaký problém v tom, že má relativní nedostatek třeba lehké pěchoty právě pro dobývání měst nebo držení
nějakého už dobytého území, takže můj tip, že tyhlety jednotky, a teď já nevím, jestli jich opravdu bude 16 000, nebo kolik
dneska proběhlo médii, a tak mohou být použity pro tyto úkoly. A tam samozřejmě mohou do určité míry vyvážit některé
nedostatky ruské armády a samozřejmě taky jejich případné i velké ztráty nebudou pociťovány jako tak velký problém. Jenom
připomeňme, že vlastně podobně využili Syřany Ázerbájdžánci ve válce 2020 o Náhorní Karabach, kdy tedy z těch víc jak dvou
a půl tisíce využitých žoldnéřů, tak přes 500 padlo.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A co běloruská armáda, jak moc je pravděpodobné její vstup do konfliktu, když vezmeme dnešní zprávu? Protože podle
Ukrajiny právě z území Ukrajiny Rusko zaútočilo na běloruskou vesnici, být připomínám, že to Minsk popřel.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
To je dobrá otázka, těžko na ni odpovědět. Můj typ je, že vzhledem k tomu, že se to už několikrát spekulovalo o tom, že
Bělorusko vstoupí do války na straně Ruska a nikdy se to nestalo, tak pokud k nějakému zapojení Běloruska dojde, tak pro ně
bude relativně omezené. Můj tip, proč tomu tak může být, je, že prostě běloruská armáda je postavená na brancích a vzhledem
k tomu, jaký postavení má v tenhleten okamžik Lukašenko, tak já se domnívám, že většina těch jeho vojáků asi nechce do
téhleté války zabřednout, takže on si asi bude velmi pečlivě vybírat, které jednotky by tam poslal, aby se na náhodou nestalo,
že ty jednotky se na konci obrátí proti němu.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Němče, ten dnešní útok na západě se stal 150 km od slovenských hranic, mění to nějak bezpečnostní situaci na
Slovensku, v Česku, jak toto číst?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já si myslím, že to číst tak, jak jsem to řekl, že to byl z ruské strany v podstatě strategický útok na nějaké cíle, které oni chtěli
zlikvidovat, a už dnes vlastně jsou všechny země na hranicích s Ukrajinou v bojové pohotovosti, takže si myslím, že to asi na
tom nic nezmění. Tam v podstatě musíme být připraveni de facto na cokoliv.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Podoba ukrajinské armády se od roku 2014 významně proměnila, především díky dodávkám ze západních zemí. Vývojem za
poslední roky ale prošla i ruská armáda. Toto jsou hlavní zbraně, kterými obě strany disponují.

Daniel STACH, redaktor ČT 
Ruské tankové vojsko stojí hlavně na tomto stroji, T-72 v různých úpravách, tady konkrétně V3, ničí na vzdálenost několika
kilometrů. Tank je vybavený infračervenou kameru, aby mohl lépe zaměřovat cíle. Pro jeho obranu je důležitá tato část. Bloky
reaktivní ochrany. Jejich hlavním úkolem je zneškodnit přilétající protitankové střely. Ukrajinci ale útočí mimo jiné střelami
amerického protitankové systému Javelin, který obranu tanků dokáže efektivně obejít. Typicky totiž střela dopadá shora, kde je
tank nejzranitelnější. Celý systém Javelin váží necelých 25 kg a střely, se odpalují z ramene. Funguje na principu vystřel a
zapomeň. Střelec zaměří cíl a střela jej pak sama sleduje. Řídí se přitom termovizí. Stačí tak zapnutý motor tanku. Cíl je možné
zasáhnout až zhruba na 4 km a vyřadit ho z provozu. Boje ve vzduchu probíhají od začátku války. Obě strany používají stíhačku
SU-27, byť Rusové mají její modernizovanou verzi. Jejím úkolem je ničit nepřátelské letouny. Obě strany používají také raketový
systém BM-27 Uragan. Cíl dokáže zasáhnout až na zhruba 30 km, dlouhý je skoro 10 m. Na těžkém nákladním autě je raketová
nástavba s 16 hlavněmi. Rakety můžou létat postupně, nebo v salvě během 20 sekund. Ničivost se liší podle použité munice.
Nasazena je různá technika a jen těžko se odhaduje, kolik jakého vybavení každá strana má. Daniel Stach, Česká televize.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A teď pojďme porovnat vojenskou sílu Ukrajiny a Ruska. Jde o čísla, která platila před invazí na Ukrajinu. Na grafu jsou modře
znázorněné jednotky a vybavení Ukrajiny. Červeně potom totéž na straně Ruska. Na první pohled je vidět, že ve všech
porovnávaných parametrech mělo Rusko převahu. S výjimkou záloh, kde měly obě země shodně 250 000 mužů žen. Aktivních
vojáků mělo na začátku konfliktu Rusko 850 000, Ukrajina 200 000. Podle jednotlivých zdrojů se liší počty padlých ruských
vojáků. Kyjev uvádí, že Moskva přišla až 12 000 vojáků. Není ale jasné, zda jsou do tohoto čísla započtení jen padlí, nebo i
zajatí vojáci. Moskva své ztráty pravidelně nekomentuje, minulý týden nicméně přiznala pětistovku padlých a dalších 1500
zraněných. Americké tajné služby pak hovoří maximálně o čtyřech tisících mrtvých.

Pane Němče, ještě před válkou při různých přehlídkách v Rusku, tak dávala ruská armáda na odiv tanky T-14 Armata a
stíhačky šesté generace Suchoj SU-57, proč je teď nemají nasazené, nebo alespoň podle dostupných informací je nemají
nasazené.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
je velmi těžko říct, proč je nemají nasazené. V tom v podstatě může být víc důvodů, může to být proto, že Putin si je šetří třeba,
až bude opravdu ouvej, že je vytáhne, anebo je to třeba celé Potěmkinova vesnice, kde prezentují něco, co sice mají, ale ještě
to není úplně funkční, takže to nenasazují, takže víme, že tady bylo řečeno, že nejvíc je v podstatě na Ukrajině nasazovaná
starší technika, ty tanky T-72 v různých modifikacích, které jsou viděny na těch záběrech, různé typy obrněných vozidel, ale ta
úplně jako nejmodernější ruská technika, kterou oni prezentují vždycky 9. května na Rudém náměstí, zatím jsem ji tam neviděl.
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Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Kofroni, ruská armáda má často takovou mytickou, řekněme, pověst, tak je to realita, nebo není?

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak já bych třeba řekl, že já jsem ji takto nikdy nevnímal, ale chápu, že asi někteří lidé ji takto mohou vnímat. Ruská armáda má
určitě několik jako celkem solidních jednotek a má část své armády vyzbrojenou relativně moderními zbraněmi, ale pak je tam
gros té armády, které prostě odpovídá sedmdesátým, osmdesátým létům, v lepším případě. A to je prostě to, co dneska při tom
konfliktu vidíme. Je samozřejmě fér říct, že Ukrajina je na tom jako dědic SSSR velmi podobně, takže ano, i tam vidíme některé
moderní systémy a pak vidíme velké množství jako velmi obstarožních systému, které se utkávají. Zároveň aby to nevypadalo, i
ty relativně obstarožní systémy mohou být velmi nebezpečné. A jenom jedno takové malé připomenutí, tady padly a uragany a
smerče jakožto významné raketové systémy. Co je třeba podstatné z pohledu Ukrajiny, že ona nakoupila a sama vyrobila
radiolokátory pro řízení protibaterijní palby, takže v tomhletom konfliktu na rozdíl od roku 2014 a 2015 vidíme, že Ukrajincům se
už několikrát podařilo zastihnout rozvinutou ruskou baterii třeba dé třicítek a podobně v poli, které následně zničili právě tou
velmi přesnou protibaterijní palbou, která byla zaváděna buďto dronem, anebo radarem, tzn. ta technika samozřejmě hraje
velkou roli, ale často podstatné jsou nějaké relativně drobnější doplňky, které umožní tu techniku používat na výrazně novém,
výrazně vyšším stupni, než to bylo možné doposud.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
V souvislosti s Ukrajinou se často mluví o Javelinu, jak moc zásadní pro ně je?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já si myslím, že vlastně tyhlety komplexy protitankové střely nebo protiletadlové typu typu Javelin, Milan nebo Stinger hrají
dneska vlastně významnou roli v boji ukrajinské armády, protože ukrajinská armáda hodně často používá v podstatě jakoby
diverzní akce malých jednotek, kdy v malých uskupeních útočí právě pomocí těchto moderních zbraní na ruské ty cíle, jsou to,
jak už tady bylo řečeno, zbraně typu vystřelil a zapomeň, tzn. vy zamíříte, zapnete to, vystřelíte a už to dál nemusíte řídit, ta
zbraň se sama navádí a velice efektivně to ničí ruskou techniku. Dále potom jako Ukrajincům v tomhletom nahrává i to, že
vlastně Rusové se pohybují ve velkých kolonách, pohybují se hlavně po hlavních silnicích a ta malá skupina vojáků se může
relativně rychle a efektivně přiblížit, aniž by byla zpozorována, a zaútočit a zase zmizet, takže to, myslím si, že tyhle zbraně hrají
významnou roli, co se týká ukrajinského odporu.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Co se týká Ukrajiny, co vlastně vidíme, Ukrajina se brání, nebo útočí?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já si myslím, že Ukrajina se hlavně brání, že v současné době se Ukrajina brání. Ukrajinci mají vybudované obranné pozice.
Mají vybudovanou nějakou logistiku, a byť se to Rusům, Rusové se snaží vlastně tu ukrajinskou armádu oslabit právě útokem
na tyhlety pozice, tak jim to nefunguje. A proč to nefunguje? Protože najednou zjistili, že nebojujou jenom proti určité části
ukrajinských vojáků, ale vlastně bojují proti celé Ukrajině, protože v ukrajinské armádě, tam nejsou jenom vojáci, ale to jsou
obyčejní lidé, kteří podávají informace o přesunech ruských kolon, navádějí ukrajinské vojáky, kde se Rusové pohybují, a ta
jejich pozice je tam obrovským způsobem složitá.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Kofroni, dlouho se diskutuje o stíhačkách MiG-29, jak zásadní jsou pro Ukrajinu, spasí ukrajinskou armádu?

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak určitě ji nespasí, v podstatě žádný jeden jediný zbraňový systém není schopen spasit ukrajinskou armádu. Jsou systémy,
který v nějakých prostředních, v nějakých scénářích výrazně pomohou, ale samozřejmě pak zase v jiných scénáři tak významné
nebudou. Ta Ukrajina, i když by dostala ty migy, tak bude pořád ve vzduchu slabší, ale co se může stát, že ty migy samozřejmě
prodlouží tu dobu, po kterou Ukrajina bude schopná nějakým způsobem bojovat o tu vzdušnou převahu, byť na konci, když
Rusové budou chtít a budou dlouho tlačit, tak zřejmě na konci prostě to nebe ovládnou.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
No, Rusové mají tedy ohromnou leteckou převahu, přesto se jim zřejmě podle analytiků zatím nedaří ovládnout vzdušný
prostor. Proč?

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tady jsou pro mě asi 2 nebo 3 věci, které potřeba říct. Za prvé to ruské letectvo je přece jenom výrazně slabší než letectvo
států NATO, a to se týká i třeba výzbroje, různých střel s přesným naváděním a podobně. Zároveň třeba počty nalétaných
hodin u ruských pilotů jsou výrazně nižší než třeba u pilotů USA a podobně. A zároveň jako ruské letectvo donedávna bylo
tradičně budováno jako letectvo víceméně stíhací s nějakým bitevním komponentem. A teďka Rusové kteří jsou výrazně silnější
než Ukrajina, tak se vlastně od nich očekává, že by měli být schopni integrovat jak to letectvo, tak ty pozemní síly. Problém je
ten, že zdá se, že prostě oni tady na to nemají kompetence, a to, co víme třeba z literatury, z výzkumu, tak samotné počty té
techniky, a dokonce ani jejich technologická vyspělost nehraje tak velkou roli jako právě schopnost zintegrovat ty různé síly
dohromady, aby působily jako jeden celek. A tady se zdá, že prostě Rusové tahají za kratší konec a provazu. A samozřejmě oni
jsou v těžší pozici toho útočníka, ale zdá se, že tady oni prostě nejsou schopni vytěžit naplno tu převahu, kterou vlastně mají.
Přispěl k tomu samozřejmě i ten stát, kdy oni si skutečně zřejmě mysleli, že ta Ukrajina nebude bojovat, takže prostě se zřejmě
na začátku, šli do toho s nějakým velmi nerealistickým očekáváním, což dalo Ukrajincům šanci zformovat obranu, rozptýlit se a
následně prodloužit tu dobu odporu.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A to je podle vás ten důvod, proč se nepovedla tzv. blesková válka?

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Určitě tam podle mě za tím byl prostě naprosto nerealistický politický předpoklad, že Ukrajinci se nebudou bránit.
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Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Němče, říká se, že výzbroj je taky tak dobrá, jak je dobrá logistika. Co víme tedy o logistice Ruska?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Tak zatím to, co vyplývá vlastně z toho, co víme, tak ta ruská logistika úplně nefunguje, protože se mluví o tom, že vlastně i ten
konvoj zastavil na základě toho, že jim došlo palivo, jsou známy příklady, kdy v podstatě ruská bojová technika se zastavila a
oni nemohli jít dál, a dokonce šli shánět palivo někde u místních obyvatel. Ono to bude možná celý způsobeno i tím, že vlastně
ruská armáda v poslední době vlastně používá jako logistiku soukromou firmu. Údajně tu logistiku vlastně nebo ta soukromá
firma zásobuje ruskou armádu až do úrovně praporu. A ono to nefunguje, navíc jako Ukrajinci jim velice účinně jako likvidují
právě ty logistické kolony, takže tam není palivo, ty vojáci nemají co jíst, což samozřejmě působí i na morálku těch vojáků v boji
a na její bojeschopnost.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Takže to může být tak podle vás, že pro boj zblízka má výhodu Ukrajina? Protože pokud jsem vás správně interpretovala, tak vy
jste to tady naznačili, navíc pro boje zblízka, což se tím tedy bojuje o města, tak odborníci říkají, že obránce má oproti
útočníkovi výhodu, že zná terén, má kratší zásobovací linie, podporu obyvatel.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
To samozřejmě všechno hraje ve prospěch toho obránce. Zná terén, má tam nějaké to logistické zázemí a boj ve městě je
vlastně noční můra každého vojáka, protože vy vlastně lezete do města, kde mají obránci vybudované své obranné pozice,
znají místa, spolupracují s lidmi, a najednou je pro vás nebezpečné každé okno, každá střecha, každý sklep, nikdy nevíte, kde
na vás někdo někdo zaútočí, takže z tohohletoho pohledu, ano, tam jako je naprosto ta výhoda na straně Ukrajiny. Zase kdyby
se potom ale s ruskou armádou utkali někde v otevřeném poli, tak ta převaha té obrněné techniky je velká, a tam by zas byla
výhoda na straně Rusa.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Prozatím vám velmi děkuji za vaše odpovědi. Varšava v minulých dnech nabízela, že prostřednictvím Spojených států předá
Ukrajině své stíhací letouny MiG-29. Podle amerického ministerstva obrany by ale šlo o velice riskantní krok, který by zároveň
výrazně nezlepšil kapacitu ukrajinského letectva.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT 
Bulharsko, Slovensko a Polsko, jejich vzdušné síly mají disponovat celkem až 70 stíhacími letouny MiG-29. Ukrajina o ně velmi
stojí, narušila by dominanci ruských letců nad svým územím. Sofie a Bratislava předání strojů odmítly, Varšava svých 28 letadel
Kyjevu nabízí, i když nepřímo přes Spojené státy.

John KIRBY, mluvčí amerického ministerstva obrany 
Nemáme žádný hotový návrh. Není definitivně stvrzeno žádné předání letounů ukrajinské armádě.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT 
Ukrajina potřebuje stíhačky, které její piloti umí ovládat a technický personál dokáže udržet v provozu. Dvoumotorový stíhací
letoun MiG-29 vznikl v sedmdesátých letech jako protiváha amerického stroje F-16. I když nejde o nejnovější letouny s poslední
modernizací, pro ruské vzdušné síly by představovaly soupeře. Poskytnout Ukrajině moderní evropské nebo americké stroje
podle odborníků nejde. Výcvik pilotů i techniků trvá dlouho. Pentagon vyzbrojení Ukrajiny desítkami stíhacích letounů ze země
Severoatlantické aliance brzdí, Moskva už dřív oznámila, že by to vnímala jako přímý vstup do konfliktu. Zapojení do války s
Ruskem se přitom Spojené státy chtějí vyhnout.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Téma pro našeho dalšího hosta, Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,dobrý
den.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Dobrý večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
NATO se zdráhá poskytnout MiG-29 s tím, že by se konflikt rozšířil i do aliance. Na druhou stranu západní státy přece do
Ukrajiny dodávají zbraně, tak v čem je ten rozdíl?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Ono to má více rozměrů, jeden je skutečně nějaký ten, že Rusové dlouhodobě vysílají varovné signály vůči Severoatlantické
alianci. Je to logické, protože, řekněme, ta západní podpora Ukrajině se opravdu docela dost projevuje na bojeschopnosti
Ukrajiny, a to nejenom na té technologické a silové, ale i té morální. A tadytyhlety dodávky fungovaly jak před započetím
konfliktu, tak vlastně i po něm samotném a ta nadzvuková letadla, jakkoliv i jsme to tady slyšeli předtím, ten konflikt nezvrátí, tak
jsou důležitým symbolem, a to, že to Západ myslí vážně. Ta transakce, že to Poláci dodají, mezitím ohrozí vlastní
obranyschopnost, teprve poté dostanou nová letadla od Američanů a případně, že Spojené státy budou přímým prostředníkem
toho všeho. To hodně zní jako přímější zapojení Západu do konfliktu. Je to další symbolická, pomyslná hranice, která by tak
byla prolomena. Rusko tomu chce za každou cenu zabránit. Je to symbolické citlivé téma.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
No, a je to tedy pouze rétorika Vladimira Putina, nebo z čeho vychází NATO?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Tak je to samozřejmě rétorika Vladimíra Putina bezesporu. Na druhou stranu je zřejmé, že aliance není třeba v tomhletom kroku
až tak jednotná, jak by mohla být, a vlastně ty diplomatické rozhovory mezi Polskem a Spojenými státy naznačují, že nebyly
schopny se na tom domluvit dopředu. Nyní vlastně oba státy váhají, jestli mají udělat ten krok a dále ne eskalovat konflikt mezi
Západem a Ruskou federací, ale dále vtahovat vlastně Severoatlantickou alianci do toho konfliktu. Ono v momentě, kdy už to
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překročí určitou hranici, těžko se bude hledat cesty zpět a samozřejmě Rusové tady tohleto velice dobře vědí, proto minimálně
rétoricky tlačí na pilu.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Říkal jste, že je v tomto není úplná shoda v rámci aliance, ale zdá se, že v rámci aliance je naprostá shoda v tom, že zatím se
nebude přistupovat k tomu, co dlouhodobě žádá ukrajinský prezident Zelenskyj, tedy aby se uzavřelo nebe nad Ukrajinou.
Podle vás, v jakém tom bodě by se přece jen pro to NATO rozhodlo?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Dovedu si osobně představit, že v momentě, kdy to bude opravdu už neúnosné, když dojde k sérii třeba válečných zločinů, kdy
ta eskalace vůči civilnímu obyvatelstvu, případně třeba použití nekonvenčních prostředků ze strany Ruské federace způsobí
tak obrovský poprask, že to nakonec stáhne Severoatlantickou alianci do toho konfliktu, anebo v momentě, kdy dojde k
nějakému přelití toho konfliktu právě třeba na území jejích členů, jako je Polsko.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Mluví se taky o bezletové zóně nad humanitárními koridory, to podle vás má větší šanci uspět?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Ta bezletová zóna, ono je to poslední dobou velice, velice populární. Na druhou stranu to už je takové překročení té červené
linie. Ano, to už vlastně znamená přímou konfrontaci mezi silami Severoatlantické aliance a Ruskou federací, protože
vynucování bezletové zóny jednoduše bude znamenat, že by síly NATO měly sestřelovat třeba ruská letadla, která naruší tu
bezletovou zónu. A v takovém případě už se bavíme o tom, že to je opravdu ozbrojený konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a
Ruskou federací. Pokud by Severoatlantická aliance do toho přímého konfliktu chtěla jít z nějakých různých důvodů, pak si
dovedu představit lepší příležitosti nebo lepší způsob, jak to udělat než vyhlašování té bezletové zóny.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A to jsou tedy jaké způsoby?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
To jsou způsoby už právě třeba nasazení vlastních ozbrojených sil k zabránění postupu Ruské federace, nějaké preventivní
útoky, které by měly zastavit například vraždění civilistů, anebo třeba využití a nekonvenční druhů zbraní. To už by ale
znamenalo pochopitelně víceméně třetí světovou válku.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Tak všichni doufáme, že k tomu nedojde. Já se možná ještě zastavím nad tu bezletovou zónu nad humanitárními koridory. Dnes
ve vysílání zpravodajské Čtyřiadvacítky někteří odborníci říkali, že v konečném důsledku bezletová zóna nad humanitárními
koridory by byla z faktického, praktického hlediska přece jen o něco náročnější než celková bezletová zóna, jak si to máme v
praxi představit?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
No, poměrně obtížně, muselo by dojít ke stanovení jasných pravidel a jasně vymezených koridorů, které by tedy neměly být
narušeny vůbec nikým, a to pochopitelně ani ukrajinskými silami, ale ani těmi ruskými. Na druhou stranu, když vidíme, jak se
Rusové staví vůbec k vytváření těch humanitárních koridorů, které by měly odvést civilní obyvatelstvo z těch obklíčených a
bombardovaných měst, tak já si v tuhletu chvíli vůbec nedokážu představit, že by to byl životaschopný model, v tuhletu chvíli
minimálně na té ruské straně vůbec není vůle vytvářet nějaké efektivní mechanismy humanitárních koridorů, a nadto že by se
Rusové měli vzdát i toho vzdušného prostoru, a navíc přenechat nějaké třetí straně právě třeba Severoatlantické alianci,
kterou sami považují za nepřátelskou, tu možnost té kontroly, nebo dokonce vymáhání té zóny, tak to v tuhletu chvíli je úplně
úplně nerealistické.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Prozatím i vám moc díky, pane Krausi, na shledanou.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Díky, zatím nashle.

Jedním z hlavních témat posledních dnů jsou evakuace Ukrajinců těžce zkoušených měst. Vedly se spory o trasy a z mnoha
míst kvůli nedodržování klidu zbraní lidé nemohli odejít vůbec. Od 10 ráno Rusko nabízelo klid zbraní u Kyjeva, Charkova,
Mariupolu a Sumy k evakuaci desítek obcí. Ukázalo se ale, že koridory měly ukrajinské civilisty navést do Běloruska a do
Ruska. Kyjev to absolutně odmítl.

Iryna VEREŠČUKOVÁ, ukrajinská vicepremiérka 
To je nepřijatelná varianta humanitárních koridorů.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Z Mariupolu se lidé pokoušeli dostat už třetí den. V sobotu jich na evakuační stanoviště přicházely tisíce. Marně.

voják 
Musíme zajistit klidný průjezd. To nezáleží jen na vás. Já vám teď nedokážu říct...

Ukrajinka 
Chcete říct, evakuace nebude?

voják 
Nechceme, aby vás zastřelili. Vždyť to slyšíte.
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Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Úspěch evakuace z města Sumy prvním bezpečným koridorem. Za úterý odjelo až 7000 lidí, včetně studentů z Indie a Číny. V
/nesrozumitelné/ přesedají na vlaky do Lvova, dnes vyjel konvoj osobních aut. V noci a ráno ale v pěti oblastech dopadaly
ruské střely i do blízkosti Sumy. Těžce ostřelovaný a obklíčený Mariupol se k otevření humanitárního koridoru marně upíná od
soboty. Místostarosta Serhij Orlov nazval nepřetržité bombardování genocidou. Podle guvernéra Charkovské oblasti
ostřelování znemožnilo evakuaci i zimu. Místostarosta města zveřejnil zkázu tamního zdravotního centra. V okolí Kyjeva
pokračují evakuace.

ukrajinský policista 
Armáda v obrněných vozidlech vyzvedává lidi z té strany města. Jdeme po linii kontaktu, až kam to je možné, přeložíme civilisty
do evakuačních autobusů, jako je tento, a jedeme v konvoji so bezpečných míst.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Za středu se podle ukrajinského prezidenta podařilo odvézt do bezpečí 35 000 lidí. Ze Sumy, od Kyjeva a z Enerhodaru. Úřady
ve čtvrtek doufaly v otevření nejméně šesti koridoru, včetně z nejpotřebnějšího Mariupolu, kde je na 400 000 lidí v zoufalých
podmínkách. Od rána byl ale znovu ostřelovaný. Obě strany se obviňují navzájem.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Mimořádné úsilí se v posledních dnech věnuje otevření a udržení humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů z obležených
měst. V případě přístavního Mariupolu a o něco severněji položené Volnovachy snahy opakovaně ztroskotaly kvůli ostřelování
blokování únikových tras. Úspěšnější byla evakuace města Sumy. I dnes se navíc měly otevřít koridory z Izjumu, Enerhodaru a
Poloch. Kromě této hlavní pětice se ale úřady snaží vyvést obyvatele také z předměstí a měst v okolí metropole, jako jsou
Buča, Hustoměl, Hostomel, Kozaroviči a Mikuliči. Humanitární koridory by se mohly otevřít i v okolí Žytomyru na severozápadě
země. My bychom měli být znovu ve spojení s Josefem Krausem, ještě jednou hezký večer.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Ještě jednou dobrý večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Je to další z nových taktik Rusů, ostřelovat humanitární koridory, bombardovat nemocnice, deptat tak obyvatelstvo, jako se
tomu například dělo v Čečensku, aby to přispělo k demoralizaci společnosti?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Ano, bohužel to je ruská taktika nejenom v tom aktuálním konfliktu na Ukrajině, ale jak správně říkáte vlastně obě ty čečenské
války byly příkladem, řekl bych, ještě horšího přístupu ruských ozbrojených sil, které plošně likvidovaly celá města, útočily na
morální dost problematické cíle. Na druhou stranu ale je třeba dodat vlastně, že vojenská historie nám říká, že podobné pokusy
mají jenom málokdy nějaký kýžený efekt na to obyvatelstvo a jeho ochotu pokračovat v boji. On se totiž paradoxně stává dost
často přesný opak, tzn. zatvrzení těch lidí a mnohem větší odhodlání vzdorovat tomu agresorovi, který navíc útočí na takto
prostě citlivé a problematické cíle, a to je vlastně i to, co vidíme teďko v odhodlání Ukrajinců nadále pokračuje v tom konfliktu
navzdory tomu, že bývají třeba ostřelovány prostě rezidenční čtvrti, porodnice a podobné objekty, které by měly být úplně
stranou toho ozbrojeného násilí.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Tzn. demoralizace ukrajinského obyvatelstva podle vás se zatím neprojevuje.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Zatím se rozhodně neprojevuje, neříkám, že to tam mají vůbec lehké, to samozřejmě ani omylem, ale právě čím více se bude
tlačit na pilu, tím větší odhodlání celé řady lidí, kteří se, lidově řečeno, opravdu naštvou, tady bude růst a opravdu to lze
ilustrovat na celé řadě těch konfliktů už z historie.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Stále častěji se skloňují také chemické zbraně, jak moc hrozí, že je Rusko použije?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Já tady nechci znít úplně jako škarohlíd takhle v 9 večer, ale obecně bych řekl, že čím hůře se Rusům bude dařit dosahovat
vojenských a těch strategických cílů konvenčními způsoby, tím pravděpodobněji z jejich strany dojde k použití těch
nekonvenčních způsobů boje. A když si všimneme, že ruská propaganda už začala hromadně šířit zvěsti o tom, že se třeba na
ukrajinském území nachází chemické nebo biologické zbraně, trošku to zní jako mediální příprava pro jejich použití ze strany
Rusů a obvinění Ukrajinců z takových činů. A budu samozřejmě velice rád, pokud se v tomto případě budu mýlit.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Kofroni, s jakou vy obavou sledujete debaty o chemických zbraních?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak určitě tady jde asi souhlasit s kolegou, že to maličko připomíná nějakou přípravu mediálního prostoru. Ale samozřejmě jako
nemůžeme v tenhleten okamžik říct, že bychom měli indicie, že Rusko chce něco takového použít.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Máte stejný názor, pane Němče?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já se naprosto shoduju a v podstatě ještě jako ta ruská rétorika, která se mění v průběhu té války, tak, jak to ze začátku
vlastně nazývali mírovou operací, pak to začali nazývat speciální vojenskou operací.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
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V ruských médiích dosud nezaznělo slovo válka.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
A teď ještě k tomu vlastně přihodili, že to je speciální vojenská preventivní operace, protože dneska bylo setkání Lukašenka s
Putinem a oba dva tam v podstatě deklarovali to, že vlastně zaútočili proto, aby Ukrajina nezaútočila na ně, a o těch
chemických zbraních to tam letí poměrně hodně jakoby propaganda, to, že tam jsou ty laboratoře, které vyvíjejí ty zbraně, tak
je otázka, co se jim honí v hlavách a kam jsou schopni zajít. Já doufám, že do této fáze se to nedostane, ale to, že Rusové
použijou termobarickou munici, také jsme doufali, že ne, a pak objevili na jihovýchodě Ukrajiny ty systémy TOS, což jsou vlastně
raketové systémy, které jsou schopny odpalovat termobarickou munici, tak můžeme jenom doufat a věřit, že to Rus neudělá.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Krausi, ještě bych se vrátila k té demoralizaci obyvatelstva, tedy to, jestli podle vás hrozí Kyjevu to, co Aleppu, pokud by
se zdárně bránil.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Ono vlastně tady platí totéž, co u použití třeba těch zbraní hromadného ničení. Tzn. nebude-li se Rusům dařit Kyjev dobýt
nějak v uvozovkách hladce, tak bych očekával ten scénář ať už Aleppa, anebo možná v tuhletu chvíli spíše lepší příklad
čečenského Grozného. Což si vlastně Rusové historicky vyzkoušeli. Tzn. kobercové bombardování, plošné raketové
ostřelování a všechny ty věci, i ty termobarické záležitosti, které tady byly zmíněny. Tohle všechno bude devastující pro ta
města a především jeho obyvatele.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Já jsem ale četla také komentáře o tom, jestli se Rusko nebude zdráhat vybombardovat Kyjev tak, jak se to stalo například v
Aleppu, protože co by to udělalo s tím narativem, který velmi často používá Vladimir Putin, že Rusko a Ukrajina je jeden národ?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Samozřejmě by to bylo značně problematické. Ono pochopitelně od druhé čečenské války se výrazně změnila situace zejména
v medializaci toho všeho. Zatímco předtím tam byli přítomni váleční zpravodajové, a to jenom některých televizí, nebyly tam živé
streamy, to, co vidíme nyní na Ukrajině, kdy v podstatě 24/7 se do světa a do virtuálního prostoru chrlí záběry přímo z bojiště,
využívají se k tomu sociální sítě nebo komunikátory typu TikTok nebo Telegram a tady tohleto má ohromný dopad na
celosvětové mínění. A v momentě, kdy bude docházet tady k těmhletěm, řekněme, opravdu hrůzným excesům, třeba i použití
těch termobarických zbraní proti civilním cílům, rezidenčním čtvrtím atd., což je opravdu válečný zločin, tak to může
pochopitelně vzedmout tu vlnu nevole veřejného mínění a mnohem více posunout třeba Severoatlantickou alianci pro nějakou
přímou konfrontaci s Ruskou federací.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pánové, otázka na vás oba, ona je to bezpochyby i informační válka, jak zásadní jsou informace, jak je číst, jak si vede Rusko,
jak si vede Ukrajina? Pane Kofroni, třeba.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Dobrá. Já nejsem expertem na informační válku, přijde mi, že Rusko v podstatě odevzdalo iniciativu, protože oni ze začátku, jak
jste správně řekla, doma ani neříkali té akci válka, dodneška vlastně neříkají, snažili se do nějaké míry schovat, že tam k
něčemu dochází, a naopak z toho potom mohla těžit Ukrajina, protože vidíme, že Ukrajinci jsou velmi aktivní v tom, když ukazují
jejich úspěchy a případně se snaží podpořit morálku doma, a samozřejmě i tím působí na vnější zahraniční veřejné mínění. Což
se jim asi do značné míry povedlo, vidíme to například na tom, jak rychle dokázaly západní státy přijmout sankce, a to den, dva
po té invazi to ještě tak nevypadalo. Tam byla změna víceméně v průběhu víkendu, podle mě i díky tomu, jak silně vlastně
tlačilo veřejné mínění, tak ti politici se k tomuhle rozhodli. To Rusko je v tomhletom výrazně pasivnější a vlastně bych řekl, jak
se tady často mluvilo o hybridní válce, o dezinformacích a podobně, tak tady prostě Rusko do nedávna, do několika posledních
dnů v zásadě vyklízelo pole. Teprve až v posledních dnech vidíme, že to Rusko začíná tlačit mnohem víc ten svůj narativ, a
vidíme to například u toho Mariupolu, kde oni začínají říkat, že ta nemocnice byla vyklizená, že to na sebe hodili sami Ukrajinci,
tu bombu nebo co to bylo, atd.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
já bych jako v podstatě souhlasil, akorát bych úplně nesouhlasil s tím, že Rusko vyklidilo pole. Já si myslím, že prostě ta
dezinformační válka se tady vede dlouhodobě, a když to dám například z České republiky, tak vlastně vyšla určitá studie, kde
nějaké ty dezinformační weby nebo covidové weby, které udávaly informace o covidu, tak někdy zhruba koncem ledna,
začátkem února silně přehodnotily tu svoji strategii a začaly vlastně šířit informace dehonestující Ukrajinu. A já jsem třeba
zaznamenal to, že vlastně o těch laboratořích na Ukrajině, tak jsem to dřív zachytil ještě z vnitřního prostoru tady u nás, než
jsem to zachytil na tý ruský televizi. A tu ruskou televizi sleduju denně v podstatě v posledních 14 dnech a zevnitř to přišlo dřív
než od těch Rusů. Takže já si myslím, že oni tu dezinformační válku vedou taky, že ji nevedou úplně špatně a že prostě
dokážou těm lidem, jak už u nás, tak, předpokládám, i jinde v Evropě, dávat ty informace tak, aby ti lidi tomu věřili a mysleli si,
že ta vlastně pravda je na straně Ruska. A to, co se týká vůbec toho, co Rusové interpretují doma, tak to je diametrálně odlišné
od toho, co slyšíte tady. Jako oni o Ukrajině mluví jako o Ukrajincích. Tam neustále to je naci batalion, fašisti a jako je to jejich
preventivní operace, aby zachránili Ukrajinu od fašismu. Takže já si myslím, že oni tu informační válku vedou, že ji vedou
dlouhodobě a že ji nevedou tak úplně špatně.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Krausi, můžeme si říct další příklad o informacích, které se tak úplně neshodují, tedy že Ukrajina dnes zveřejnila zprávu,
že ruské letadlo zaútočilo z Ukrajiny na běloruskou vesnici, Minsk to popřel. My už jsme se o tom tady bavili ve studiu, ještě by
mě zajímal váš názor, jak reálné je vtažení Běloruska do konfliktu přímo?

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Já si dovedu představit, že Kreml se o toto pokouší v podstatě od samého počátku konfliktu. A opravdu se stále více šíří
informace o tom, že na běloruského prezidenta Lukašenka je doslova vyvíjen nátlak k tomu, aby na ozbrojeném konfliktu více
participoval. Zpočátku to bylo například pouze poskytnutím vlastního teritoria pro ruské ozbrojené síly, následně zapojením
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některých jednotek a nyní se tady začíná mluvit o tom, že se připravují takovéto reálné nebo falešné provokace ze strany
Ukrajiny, aby bylo Bělorusko naplno vtaženo, ale je nutno si tady nalít čistého vína. Bělorusko je už prakticky součástí toho
konfliktu na straně Ruské federace. Je víceméně primární aktérem vstupujícím do toho konfliktu, byť se nezapojilo úplně
naplno. A na druhou stranu je otázkou, jaké má vůbec kapacity k tomu, aby mohlo reálně něco samo dělat, když i Ruská
federace se do toho konfliktu, řekněme, zasekala a zabahnila teď doslova mnohem více, než očekávali.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Říká Josef Kraus, bezpečnostní analytik. Díky za váš čas pro zpravodajskou Čtyřiadvacítku.

Josef KRAUS, bezpečnostní analytik, Fakulta sociálních studií, MUNI 
Díky za pozvání, pěkný večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Postup ruských vojsk může ovlivnit i měnící se klima na Ukrajině. Na východě a severu země začal tát sníh, který ztvrdlou půdu
mění v blátivé bahno, které by mohlo podle některých analytiků způsobit nebo už způsobuje ruské armádě nemalé problémy.

redaktor; citace: Jason LYALL, univerzita v Dartmouthu 
Ukrajinská armáda má 4 strašlivé zbraně: Javelin, Stinger, Rasputicu a TikTok.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Němče, do jaké míry počasí ovlivňuje válku?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já si myslím, že může ovlivnit. Ono vlastně může ovlivnit jednak vůbec jako tu morálku těch vojáků, protože je něco jiného, když
jste v nějakém tepelném komfortu a jste za nějakého jako počasí, které je vám příjemné, a jinak, než když někde mrznete,
moknete, tak se to samozřejmě může projevit. A pak samozřejmě, jak už tady byla zmíněna rasputica, což je rozmočené půda,
tak s tím bojoval Napoleon, bojoval s tím Hitler a teď se to otočí proti Rusům, protože samozřejmě pohyb jakékoliv techniky,
speciálně kolové techniky v silně rozblácené terénu je mnohem obtížnější, než když ten terén je zpevněný. Takže tohleto jsou
aspekty, které rozhodně mohou ovlivnit i tu ruskou armádu a její posun.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Dá se říct, jak jsou na to obě strany připravené?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já takto nejsem schopen říct, jak jsou na to obě strany připravené, spíš jako z toho obecného hlediska je to problém.
Rozbahněný terén je problém speciálně pro kolovou techniku velký.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Kofroni, co dalšího může ovlivňovat válku, co nezaznělo?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Ale když jste zmínila třeba to počasí nebo klima, tak samozřejmě tam bude hrát roli to, že když se posuneme o měsíc dál, tak se
začne vytvářet vegetační pokryv, tzn. listy na stromech a podobně, což vytvoří snazší možnosti pro maskování techniky a bude
to samozřejmě velká výhoda zejména pro obránce a zejména, pokud ten obránce ztratí kontrolu nebo totálně ztratí kontrolu
nad nebem. Tzn. pokud by Ukrajina protáhla ten konflikt o dalších několik týdnů, tak samozřejmě tyhlety věci jí začnou hrát
výrazně ve prospěch.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Další aspekt velení. Co velení ukrajinské a ruské armády? Podle zpráv Kyjeva Vladimir Putin už propustil 8 generálů, pokud by
to byla pravda, o čem to svědčí?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
My nemůžeme říct, jestli to tak skutečně je, pokud by to byla pravda, ukazovalo by to na to, že v té operaci jsou nějaké závažné
problémy. To, co ale možná můžeme říct hned teď, je, že si můžeme všimnout, že ty ruské jednotky často postupují velmi
zvláštně nebo neprofesionálně. Vidíme tam velkou tendenci shlukovat síly právě na hlavních silnicích, v dostřelu nepřátelského
dělostřelectva, už jsme mohli vidět řadu případů, kdy Ukrajinci na to velmi dobře zareagovali a dokázali způsobit Rusům velké
ztráty a tím v podstatě zpozdit nebo vysloveně zastavit i ruský útok, takže to vypadá, že jsou tam nějaké problémy i na úrovni
velitelů třeba praporů, rot a podobně...

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
To jsem se chtěla ptát právě, na jakém tom stupni můžou být ty problémy.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tady vypadá, že ty problémy jsou v zásadě na všech stupních, což samozřejmě může být dáno tím, že na začátku byl špatný
plán a teďka ty velitelé se musí snažit nějakým způsobem přizpůsobit ve velmi omezeném čase, ale tady dodejme, že třeba i ty
ruské prapory a pluky nebo brigády mají jako relativně malý štáb oproti tomu, co je zvykem u západních armád, tzn. ta jejich
schopnost rychle přepracovat plán, rychle vytvořit zcela nový plán pro víceméně nový scénář je velmi, velmi omezená.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Jak velkou ztrátou je smrt tří vysoce postavených velitelů? Já připomenu, že zemřít měli genmjr. Vitalij Gerasimov, který působil
v Čečensku, Sýrii i na Krymu, a genmjr. Andrej Suchoveckij a Andrej Kolešnikov.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Tak samozřejmě ztrátou to je, ale já si myslím, že spíš než jakoby ztrátou faktickou, protože si myslím, že nikdo není
nenahraditelný, tam mnohem větší roli hraje ten morální aspekt, že se Ukrajincům daří likvidovat vysoké ruské důstojníky, což
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na jednu stranu Rusy demoralizuje, protože jim prostě likvidujou vysoké důstojníky, a na druhou stranu Ukrajince to posiluje, že
dokážou dosáhnout až tak na takhle vysoké cíle. Takže si myslím, že ten morální faktor v tom hraje větší roli než ten faktický
faktor, že ten člověk není nenahraditelný, každý je nahraditelný.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A o čem to svědčí, že byl generál v poli, že byl tak blízko bojové linie?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Víte, to je těžko říct, ale ona válka je primárně o štěstí. Vy můžete být sebelíp připraven, můžete být sebelíp vyzbrojen, a když
budete ve špatnou dobu na špatném místě, tak prostě máte smůlu, a zřejmě ti pánové byli ve špatnou dobu na špatném místě.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Jenom ještě můžeme zobecnit, kde by se měl tedy generál pohybovat?

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Generál teoreticky by se měly bojovat někde ve štábu, ale jestli je generál, který chce mít přehled a chce v podstatě podpořit
svoje vojáky, tak musí přijít mezi ty lidi. Protože generál, který vám bude velet někde ze štábu v bezpečí Běloruska, nebude mít
u těch lidí zdaleka takovou oporu, jako když přijde mezi ně. A v podstatě takový generál na ruské straně může do určité míry
fungovat jako Zelenskyj. Zelenskyj kdyby vysílal ty svoje zprávy pro Ukrajince někde z Ameriky, tak to nebude mít takovou
váhu, jako když to vysílá z Kyjeva. Takže samozřejmě ta morální opora a podpora těch mužů v boji od těch vysokejch
důstojníků je.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Lumír Němec, bývalý velitel speciálního oddělení SOG. Díky moc, že jste dorazil.

Lumír NĚMEC, bývalý velitel speciálního oddělení SOG, bezpečnostní odborník 
Já vám děkuju za pozvání.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Zatímco děla a bomby na Ukrajině hřmí, mnozí už vyhlížejí, jak by mohl současný konflikt skončit. Nabízí se několik scénářů,
přičemž ten s rychlým koncem se ruské armádě stále víc vzdaluje. Pravděpodobnější je dlouhotrvající konflikt, průtahy v tažení
ukázaly na problémy Rusů s logistikou i morálkou jejich armády. Ukrajinské ozbrojené síly se navíc nezhroutily a zbraně
pozvedly i tisíce dobrovolníků. I pokud proti městům Rusové nasadí brutální sílu jako například v Čečensku nebo Sýrii, zlomit
odpor Ukrajinců půjde jen obtížně. Dalším scénářem je, že se konflikt přelije přes hranice Ukrajiny. Zpoza nich proudí
humanitární, ale i vojenská pomoc Ukrajincům, z Kremlu pak opačným směrem míří výhrůžky. Moskva může poslat armádu do
dalších zemí, kde má své zájmy, jako je Moldavsko nebo Gruzie, a zvýšit tlak na Severoatlantickou alianci. Stále na stole
zůstává diplomatické řešení. Přestože Rusko požaduje po Ukrajině hodně, uznání Krymu jako ruského teritoria i samostatnost
povstaleckých republik na východě Ukrajiny, Moskva nadále chce, aby Ukrajina nevstoupila do NATO. Nemusí to být ale jen
Ukrajina, která kapituluje, neúspěch bleskového tažení, vysoké ztráty ruské armády, stále citelnější sankce. To vše může vést k
tomu, že by mohl padnout i ruský prezident Vladimir Putin. Ačkoliv jeho pozice je po desetiletích v čele Ruska mimořádně silná,
ekonomické a sociální otřesy by ho mohly ohrozit. Já ve studiu vítám, respektive na dálku vítám dalšího hosta, Ondřej Soukup,
redaktor Hospodářských novin. Hezký večer.

Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
Dobrý večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Který z těch scénářů aktuálně považujete za nejreálnější?

Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
Tak ono to všechno bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet ta situace na frontách, protože samozřejmě pokud se Ukrajincům
bude déle snad dařit prostě nějakým způsobem se bránit a způsobovat těžké ztráty, tak samozřejmě i Rusko by asi dokázalo z
těch svých požadavků nějakým způsobem slevit, stejně tak pokud se ta situace nebude vyvíjet příznivě pro ukrajinskou
armádu, a musíme si říct, že přes veškeré neúspěchy ruská armáda je podstatně silnější, má kontrolu nad nebem a je i lépe
vyzbrojená, tak si dovedu představit, kdyby padl třeba Charkov, tak že by Ukrajinci dokázali překousnout některé věci, které
jsou pro ně zcela nepřijatelné.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pana Kofroni, na který ze scénářů vy byste si teď vsadil?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Já bych si asi vsadil na to, že dojde k tomu, že za 2, za 3 týdny, doufejme takto brzo, se obě strany nějakým způsobem
dohodnou. A to proto, že my vlastně vidíme ztráty ruské strany, nevidíme ztráty ukrajinské strany, a pokud ty překročí nějakou
mez, tak Ukrajina může být v situaci, že začne chápat, že není schopná už dále prodlužovat ten odpor minimálně v té oblasti
východní Ukrajiny, která je ale ekonomicky i populačně vlastně nejvýznamnější částí té země. A bude jim samozřejmě hrozí
zničení těch velkých měst. Takže to by byl můj tip.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Dohodnout, tzn. s jakými kompromisy?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
S velmi těžkými kompromisy pro Ukrajinu, které v tenhleten okamžik si asi nikdo nechce připustit. Minimálně se bavíme o tom,
že Rusko bude chtít akceptaci anexe Krymu, Rusko bude chtít, aby Ukrajina nikdy nevstoupila do NATO a tam bohužel zůstává
ten možná největší problém, jednak otázka těch povstaleckých republik a potom je tam, a to je možná ze všeho zcela největší
problém, to je otázka demilitarizace. To jest toho, že by Rusko řeklo, jaké typy zbraní Ukrajina může, nebo nemůže mít. To je
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samozřejmě věc, na kterou by ideálně Ukrajinci neměli přistupovat, protože to může ohrozit jejich obranyschopnost do
budoucna.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Na kterou z těch podmínek by podle vás tedy byla za této situace Ukrajina ochotna přistoupit?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Podle mě v tento okamžik asi na žádnou, byť myslím si, že ta otázka členství v NATO, on to i Zelenskyj několikrát už zmiňoval, je
to něco, co oni si uvědomují, že nedostanou hned, nemůžou to dostat hned, a asi i vidí, že ta podpora NATO je do nějaké míry
omezená, tzn. tohle je asi něco, o co by teoreticky mohli hrát. Stejně tak asi oni chápou, že Krym vojensky nedobyjí, ale
zároveň je to prostě jejich území, o které přišli anexí, s čím budou mít asi největší problémy pochopitelně, tak to je otázka těch
povstaleckých republik a pak je tam ta otázka té demilitarizace. Což je prostě velmi jako silný zásah do schopnosti té země se v
budoucnu někdy bránit a vzhledem k tomu, co se tam právě děje, je celkem pochopitelné, že Ukrajina bude chtít mít možnost se
bránit někdy v budoucnu.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Soukupe, když pan Kofroň mluví o jednání, máme důvod Rusku věřit, že chce jednat tak, jak to neustále Moskva
opakuje? Ale na druhou stranu jsme tady svědky naposledy čtvrtečního jednání na úrovni ministrů zahraničí, kde nebyli
schopni se dokázat ani na humanitárních koridorech tak, jak říkala ukrajinská strana, takže ruský ministr zahraničí nepřijel
vybavený s dostatečným mandátem.

Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
Tak ministr Sergej Lavrov je samozřejmě velmi zkušený diplomat, velmi vzdělaný člověk, jeho zásadní problém je, že on o ničem
nerozhoduje, on není členem toho nejužšího kruhu, který rozhodl o té invazi, tudíž to bylo v zásadě víceméně jasné od
samotného počátku. Ta jednání, která se vedou, tak mají nějakou šanci na úspěch, nebo alespoň částečný, na té úrovni, to, co
probíhá prostě v Bělorusku, už myslím, že byla tři ty kola jednání, kdy prostě se ukrajinská strana baví přímo s těmi velícími
důstojníkem armády o těch humanitárních koridorech atd. To jsou prostě věci, které se na téhle úrovni vyřešit dají.
Samozřejmě tito generálové a ani šéf té delegace ruské, bývalý ministr kultury Vladimir Medinskij, také nemají právo
rozhodnout ty otázky politické tak, jak už to tady bylo zmíněno. Takže zatím se skutečně jedná spíše o nějakých technikáliích,
jak zamezit nejhoršímu utrpení obyvatel, protože samozřejmě i Rusko si uvědomuje, že ať už prostě bude tvrdit, že v Mariupolu
v té porodnici ve skutečnosti byli nějaký neonacisté atd., tak vzhledem právě k tomu také, co už zaznělo, že ten telefon má
prostě leckdo a v Mariupolu čas od času funguje mobilní signál, tak se to prostě dlouhodobě uhájit nedá. A samozřejmě pokud
by došlo ještě k horšímu ostřelování, tak už by skutečně docházelo prostě k tisícům, spíše desetitisícům mrtvých civilistů.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Kam až podle vás bude schopný Vladimir Putin zajít a na druhou stranu, do jaké míry bude schopný ustoupit?

Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
To je samozřejmě otázka, kterou kdyby někdo z nás věděl, tak patrně by dělal asi někde jinde než ve vysílání televize, protože
upřímně řečeno, já jsem ještě před třemi týdny byl v zásadě přesvědčen, že k takovéhlemu útoku nedojde, protože ať jsem to
počítal, jak jsem chtěl, tak mi tam prostě nevycházelo, co by to mohlo Rusku dobrého přinést. A naopak jsem viděl, jak prostě
přijíždí neustále západní lídři a už se vlastně mluví o tom, že ta Ukrajina by v tom NATO být nemusela, takže já jsem to skutečně
bral, jako že to je nějaký způsob prostě nátlaku, vydírání, jestli chcete, no, ale jak se ukázalo, tak tomu tak nebylo. Takže teďka
predikovat, co by Vladimir Putin mohl dělat, to je prostě velmi obtížné.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
A co se týká té Ukrajiny, co je podle vás za ni možné, kde je možné najít ten průsečík s Ruskem?

Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
Opět bude záležet prostě na tom, kolik oni budou prostě schopni obětovat, kolik oni budou schopni vydržet, protože jestliže to
bude vypadat podobně jako třeba v obou čečenských válkách, kdy vlastně Groznyj byl de facto srovnán se zemí a znovu
postaven, a to je prostě menší město, to má nějakých 300 000 obyvatel, Charkov má prostě milion a půl, to se bavíme jenom o
Charkově, je tam spousta dalších měst, čtyřmilionový Kyjev, takže jaká bude ta cena, kterou bude ukrajinské vedení prostě
ochotno, schopno, a nejenom vedení, ale i ta společnost, zaplatit.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Kofroni, co ten poslední scénář, prohra Vladimira Putina?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
To je asi něco, co bysme si tady všichni přáli, ale já se obávám, že to není úplně realistické.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Mluví se i o nějakém svrhnutí například.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
K tomu by teoreticky mohlo dojít, ale podle mě bysme se bavili v řádu prostě dlouhých měsíců. Protože než ty ekonomické
problémy doputují ne k té elitě země nebo k vyšší střední třídě, ale skutečně k těm masám, které do nějaké míry prostě
Vladimira Putina podporují, tak to bude bohužel trvat dlouhé týdny, dlouhé měsíce a pak se ta nálada musí chvíli kumulovat.
Mohli by ho teoreticky svrhnout zevnitř, ale tam jenom upozorním na to, že ti lidé, kteří by to teoreticky mohli udělat, tak dost
možná nejsou o moc jiní nebo odlišní, než je Vladimir Putin. Zejména v nějakém tom základním geopolitickém přemýšlení.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pane Soukupe, v postojích Vladimira Putina, co bude mít větší váhu? Situace na Ukrajině, nebo nálady v Rusku, situace v
Rusku?
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Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
Tak ony jsou to spojené nádoby, protože zatím samozřejmě kombinací té propagandy a mimořádně tvrdých represí vůči všem,
kteří prostě se odvážili cokoliv říct, včetně toho, že prostě třeba známou divadelní kritičku, která prostě na Facebooku napsala,
že prostě to je šílenství, že je proti válce, a prostě za 2 dny měla nasprejované velké Z na svých dveří do bytu, chodili za ní
nějaký divní lidé, neustále ji prostě bombardovali telefonáty atd., až teda odjela ze země, takže to je jedna věc, ale druhá je
prostě, kdy to začne docházet těm lidem, kterým se budou vracet jejich synové prostě v rakvích, ti Rusové, kteří prostě
najednou prostě přijdou o práci, a to samozřejmě nebude nic rychlého.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Ondřej Soukup a Jan Kofroň. Pánové, oběma vám velké díky. Na shledanou.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Děkuju za pozvání.

Ondřej SOUKUP, redaktor HN 
Na shledanou.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Napadení Ukrajiny a válečné operace na jejím území znamenají také obrovský psychologický tlak na civilní obyvatelstvo po celé
Ukrajině. Ukrajinci ale vzdorují podobně jako jejich ozbrojené síly. Přestože se mnohým zhroutil celý svět. V uplynulém týdnu
jsme na Čtyřiadvacítce přinesli svědectví sedmadvacetileté manažerky Anastasije z Kyjeva. Po zahájení ruské invaze ze dne na
den zůstala bez práce, bez domova a bez kontaktu s rodinou. Ukrývala se v metru a ven mohla vycházet jen sporadicky.
Vzdělaná a zcestovalá absolventka lingvistiky čekala v krytu dlouhé dny. Ale rozhodla se v metropoli zůstat tak dlouho, jak to
bude možné. Spojili jsme se s ní po 10 dnech, které přinesly částečnou úlevu. A aktuální svědectví ukazuje, jak se lidé ve válce
snaží přežít s maximální možnou důstojností a naději.

Anastasija RADYCHOVSKAJA, obchodní manažerka terapeutického rodinného centra v Kyjevě 
Teď zůstáváme v kanceláři, kde pracuji. V centru města. Máme tady sprchu a ucházející kuchyňku. Takže je to tu bezpečné i
dost pohodlné. Centrum města taky chrání naše armáda. Takže v Kyjevě byl v uplynulých pěti dnech celkem klid. Proto jsme se
rozhodli najít pohodlnější místo (k životu), než je metro. Ale nevím, co čekat. A možná, že se do metra budeme muset vrátit. Jak
řečeno, situace v Kyjevě byla po uplynulých pět dnů vcelku klidná, ale v kyjevském regionu situace byla a zůstává dost těžká.
Hodně lidí bylo z kyjevských předměstí evakuováno. Převážně ženy a děti. Také některé z mých kolegyň, které žily na
předměstí, teď přebývají ve městě. Některé z nich nemají kde být. Protože jejich domovy byly zničeny. Někdy slyšíme exploze,
ale není jich moc. V supermarketech je jídlo. Některé továrny pracují. Je nedostatek masa a zeleniny, ale jinak je to v pořádku.
Pokud jde o (můj domovský) Cherson, ten teď okupují Rusové. Teď je ale klid. Zkoušeli tam organizovat proruská
shromáždění, ale nedosáhli ničeho. Protože (tamní) občané nechtějí být součástí Ruska. Náš prezident propůjčil městu
vyznamenání. Teď je město - hrdina. Rusové (v Chersonu) obsadili i televizní vysílač, takže se vysílá ruská propaganda a v
Chersonu dochází k výpadkům mobilních sítí. Ale moje rodina je v bezpečí. V průběhu tohoto týdne řada mých kolegyň opustila
svá domovská města. Někdo se přesunul do západní části Ukrajiny, někdo do Polska. Většina z nich s malými dětmi. Na
západní Ukrajině, na přechodech do Polska je hodně lidí. Takže musejí čekat celé dny, by mohly opustit zemi. A hledat nějaké
(dočasné) útočiště. My jsme se rozhodli zatím zůstat v Kyjevě. Protože teď je to nejbezpečnější místo. I kdyby situace
eskalovala, můžeme odejít na bezpečnější místo, jakým je metro.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Stejné téma, válka na Ukrajině, ale jiný úhel pohledu. Jan Vevera, přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.
Bývalý hlavní psychiatr armády České republiky. I vám dobrý večer.

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Dobrý večer.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Z vašeho odborného hlediska, co ti lidé, kteří se ukrývají na Ukrajině před válkou, co prožívají? Oni samozřejmě jsou svědky
něčeho, co bezpochyby nezapomenou do konce života, ale jak dlouho toto v sobě budou zpracovávat? Jak dlouho to bude mít
ještě následky?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Hovoříme asi o civilistech. Tak tady ta dáma, která zrovna hovořila, byla obdivuhodně klidná, odhodlaná. Asi to je obrázek toho,
co pomáhá Ukrajině vyhrát. Ale kdybych měl přemýšlet o tom, co zažívají třeba v Mariupolu, který je dlouhodobě bombardován,
tak ty reakce, které si můžeme dobře představit tzn. strach o život, úzkost. A co je zvlášť těžké při tom bombardování, které nám
neumožňuje projevit nějakou aktivitu, protože co je přirozenou reakcí člověka na stres? Bojuj nebo uteč čili dělat nějakou
aktivitu a pokud jsme stísněně v nějakém krytu, tak je to samozřejmě kromě toho, že je to fyzicky nebezpečné, to je psychicky
velmi náročné. Ty velké psychické oběti třeba první světové války byly právě v důsledku toho masového bombardování a
využití dělostřelectva. Takže to, co jsme viděli tady u té odvážné dámy, to asi nebyl ten případ, ale ti lidé, kteří se už 14 dní
schovávají v Mariupolu někde ve sklepích, jsou na tom nepochybně mnohem hůř. A nejnebezpečnější z hlediska psychiatrie
právě ta bezmoc to, že nemůžou nic udělat.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Je to něco s čím se - teď to velmi nadnáším - ale dá naučit žít? Dá se na to v určité míře naučit zvyknout?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Na obhájcích Leningradu za druhé světové války jsme viděli, že ano, ale má to samozřejmě strašné důsledky, které, jak ukazují
výzkumy po 70 letech se přenášejí i na druhou a třetí generace těch přeživších. Takže zvyknout se na to dá, ale za cenu
poměrně velkých - a teď budeme předpokládat, že ti lidé to přežijí bez fyzického zranění, ale za cenu poměrně značných
psychických následků, které v psychiatrii jsou buď akutní nebo chronické. Akutní jsou akutní psychické poruchy, chronické ta
známá posttraumatická, stresová porucha, ale teď se ukazuje, že ty úzkosti a větší sklony k depresím mají i druhé a třetí
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generace lidí, které zažily takové ničivé situace.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Možná ještě v krátkosti, jak se vyrovnat se syndromem oběti, že někdo se ukrývá v tom podzemí, někdo jiný je na bojišti. Dá se
alespoň částečně nějakým způsobem posilovat psychika?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Určitě dá. Já si nemyslím, že ten syndrom oběti, jestli tím myslíte tu vinu těch přeživších, jak ji známe třeba z literatury z
koncentračních táborů, je něco, co teď ti u nás asi hlavně ženy zažívají, když musely opustit své muže, tak to je spíš zcela
pochopitelná obava o jejich bezpečnost a úzkosti, které mají a ta správná intervence, jak jim můžeme pomoci, je nabídnout
pohled těch vojáků, protože o co, jak my můžeme tady z bezpečí České republiky těm vojákům pomoci? Postarat se o jejich
ženy a děti, a to je to, co si pamatuju a znám i ze své zkušenosti z Afghánistánu, že těm afghánským vojákům, kteří na tom byly
špatně, vždycky šlo alespoň o to, abysme se postarali o jejich ženy a děti.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Na sociálních sítích se objevují záběry zajatých ruských vojáků. V některých případech ovšem nelze ověřit jejich pravost.
Někteří mladí muži na nich pláčou. Jiní tvrdí, že nevěděli, kde budou nasazeni a volají svým rodinám.

ruský voják 
Mami, jsem v pořádku, jsem živý. Zajali mě v Oděse, hrozí mi vězení. Nejsme žádní mírotvorci, jak nám tvrdili. Jsme okupanti.
Zabíjíme tady lidi.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Pokud by byla pravda, že někteří ruští vojáci nevěděli, za co jdou bojovat, co přesně se bude dít? Jak velkou slabinou to je pro
ruskou armádu?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Pro každou útočící armádu je tohle slabinou, protože obrana je jaksi psychologicky efektivnější formou boje, protože máte
mnohem víc co ztratit, takže to, že ti obránci mají psychologickou výhodu a že vědí za co bojovat, je celkem jasné. Naopak, že
ta bojová morálka těch Rusů byla takhle podceněna, je jaksi pro Ukrajince velmi dobré. Já bych nabídl třeba jenom případ z
naší historie. Bitva na Bílé hoře, katastrofální porážka byla typickým příkladem z mého pohledu selhání psychologické přípravy,
protože ty obránci nebyli naprosto psychologicky připraveni na to. Ty se měli ubránit, ale tady vidíme tu roli té psychologie,
která je velmi důležitá.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Co se týká Ukrajiny, ukrajinských vojáků, víc než 2 týdny bojů, bombardování. Stále častěji slyšíme o útocích na civilisty. V
jakém stavu se teď může nacházet morálka Ukrajiny?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Morálka ukrajinských vojáků samozřejmě je velmi posílena tou pomocí, kterou dostávají, protože když jsme viděli před třemi
týdny, tak Ukrajina byla velmi izolovaná. Teď za posledních 14 dní došlo k podstatné změně. Cítí určitě tu velkou podporu, ale
ta válka se pro ně taky stává mnohem osobnější, protože takové ty úsměvné příhody, které jste zmiňovali před půl, tři čtvrtě
hodinou, kdy ruským vojákům došla nafta, oni sešli do nějaké vesnice, to už se teď opakovat nebude. Teď už se ty lidi opravdu
začínají velmi nenávidět.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Jan Vevera. Děkujeme za váš pohled na věc, na shledanou.

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Na shledanou.

Klára BAZALOVÁ, moderátorka 
Evropská unie uvalí další sankce na Moskvu. Mimo jiné pozastaví doložku nejvyšších výhod, omezí užívání kryptoměn, zakážou
vývoz luxusního zboží do Ruska nebo dovoz výrobků ze železa a oceli. Kroky jsou závěrem summitu Evropské unie. Lídři
členských států sedmadvacítky se na něm také shodli například na zvýšení obranných výdajů.

Charles MICHEL, předseda Evropské rady 
Jsme diskutovali o způsobu, jak Evropa může podpořit agendu suverenity. Chtěl bych tady projít ty 3 pilíře, které jsou
stanoveny v deklaraci. Díváme se do budoucna, abychom podpořili evropský projekt. Je zde otázka energií, což není nic
nového, tato energetická výzva. Rozhodli jsme se být cestou ke klimatické neutralitě do roku 2050 a samozřejmě toto bude teď
posíleno ve světle té humanitární krize. Co se týče cen a dopadu na rodiny, domácnosti a podnikatelé v Evropě, tak jde tady o
nezávislost. Naše závislost na Rusku je příliš velká. Chceme se od této závislosti odříznout a budeme tedy hájit naše zájmy a v
souladu s našimi cíli budeme i nadále pokračovat. Pro další zimu potřebujeme speciální plán. Toto vše tedy schválila komise i
rada a práce bude dále pokračovat. Toto je agenda, která již byla schválena. Za druhé je tady otázka obrany a bezpečnosti.
Obrana Evropy. O tom jsme také hovořili dlouze. Dosáhli jsme určitého pokroku, ale před dvěma týdny jsme se probudili v jiné
Evropě, v jiném světě a jen to, co vidíme poslední dny, ještě posílilo nutnost evropské obrany, a to zdůraznilo i naše dnešní
setkání. Máme nyní strategii, ve které identifikujeme investice a projekty, které budou nezbytné. Také jsme identifikovali, jak
bude možné rozvinout průmyslovou základnu, tak aby odpovídala těmto výzvám, třeba bezpečnost ve vesmíru, abych uvedl
příklad. A tady je také určitý plán a časový harmonogram a budeme dále pokračovat. A zatřetí důležitost konsolidace
ekonomické základny. Evropa tedy pracuje v zájmu míru, bezpečnosti a prosperity. Je to na nás, na naší generaci, abychom
dnes přijímaly rozhodnutí, která posílí naši ekonomickou základnu tak, aby byla daleko odolnější a robustnější a tady se
můžeme podívat čeho jsme dosáhli v oblasti zdravotnictví během pandemie covidu, kdy jsme byli schopni koordinovat. A také v
oblasti surovin, polovodičů, čipů. A samozřejmě i nadále musíme zůstat bdělí v oblasti inovací. Já myslím, že dnes byla přijata
důležitá rozhodnutí a myslím, že všichni sdílíme to vědomí důležitosti momentu, který právě prožíváme a těch rozhodnutí, která
přijímáme, která ovlivňují nejenom dnešek, ale i budoucnost a další roky. Musíme se tedy vydat na cestu míru, prosperity a
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bezpečnosti a čelíme velkým výzvám, které musíme dále naplňovat. Musíme být nezávislí, musíme být suverénní. Nesmíme být
zranitelní a také musíme bránit náš vlastní osud v Evropské unii. Co se týče realizace těchto opatření, tak těm se budeme
věnovat v Bruselu. Za 2 týdny budeme hovořit o dalších otázkách a před červnovým summitem, což bude pozoruhodný summit,
na němž se budeme znovu věnovat otázkám obrany a bezpečnosti.

Ursula von DER LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Musíme čelit této nové realitě. Zaprvé musíme i nadále zajišťovat spolehlivé dodávky energií evropským spotřebitelům.
Znamená to, že se musíme zbavit naší závislosti na Rusku. Musíme diverzifikovat naše zdroje na domácí zdroje, obnovitelné
zdroje. Musíme udělat strategické investice do naší bezpečnosti a do naší nezávislosti. A toto jsme tedy v rámci našeho plánu
Evropské komise schválili. Schválili jsme přechod k obnovitelným zdrojům a v květnu tedy vytvoříme další návrh, jak se do roku
2027 zbavit závislosti na Rusku. To bude podpořeno národními plány. Do května komise také předloží možnosti, jak
optimalizovat fungování energetického trhu, aby podpořil přechod na zelené energie, ale samozřejmě byznys potřebuje
podporu a pro to komise dnes tento týden vydala doporučení ohledně cenotvorby v těchto výjimečných situacích. Je zde nový
rámec pro státní podporu, tedy na podporu soukromých podniků. A členské státy mají možnost také zdanit příjmy
energetických skupin a také omezit vliv růstu cen plynu a elektřiny. Musíme se také připravit na další zimu. Připravili jsme
pracovní skupinu, která začne koordinovat spolupráci v této oblasti. Kromě těchto prvních opatření Evropská unie musí
nastavit dlouhodobější politiku v oblasti dovozu a skladování plynu tak, abychom naplnili ty zásobníky alespoň na 90 % do 1.
října každého roku. Vidíte, že je to velikánský balík, a to je taková pojistka proti narušování těch dodávek. Podobně také jsme
hovořili o cenách potravin a o potravinové bezpečnosti. Komise zde také předkládá určité návrhy, jak tuto situaci řešit. Putinova
válka také proměnila bezpečnostní prostředí v Evropě. Pro obranu budeme potřebovat nové síly, nové schopnosti a budou
potřeba další investice do této oblasti a vítám, že někteří lídři představili ambiciózní plány na navýšení investic v této oblasti.
Musíme zde dobře koordinovat, abychom nepostupovali fragmentovaně. Bude to znamenat posílení našich obranných
schopností. Naše ozbrojené složky musí být schopny dobře spolupracovat. Na tom budeme pracovat v dalších týdnech.
Musíme zde také koordinovat naše úsilí s NATO, protože to je nejsilnější vojenská aliance na světě a jsem ráda, že jsme dostali
úkol připravit analýzu, kde jsou v této oblasti určité nedostatky v investování a jak tyto nedostatky v Evropě vyřešit. A také to
bude připraveno v půlce května. Druhý princip, o kterém jsem hovořila, byla jednota. Samozřejmě jednota nás spojila, kdy jsme
vyhlašovali tři vlny sankcí proti Kremlu s okamžitým účinkem, a velice tvrdým účinkem. Nyní představujeme čtvrtý balík sankcí,
které dále izolují Rusko od toho globálního ekonomického systému a dále zvyšují náklady na agresi na Ukrajině. Nakonec
princip solidarity, kterou vidíme po celé Evropě, když Evropané vítají více než 2 000 000 lidí, kteří uprchli z Ukrajiny. Chtěla
bych poděkovat všem evropským státům, zejména v Polsku, Rumunsku, Slovensku a našemu partnerovi v Moldavsku, protože
lidé z Ukrajiny potřebují a zaslouží si veškerou naši pomoc a tu jim tyto země poskytují. Komise připravila platformu pro
solidaritu pro poskytování finanční pomoci a rozšíření kapacity přijímání uprchlíků, aby členské státy byly schopny financovat
ubytování, školství, zdravotní péči a s další péči o uprchlíky.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Volné národy, volné země bojují již šestnáctý den za svou svobodu. Je to mnohem déle, nežli nepřítel plánoval. Vzdorujeme
jedné z největších armád světa. Oni předpokládali, že někdo je bude vítat, ty ruské vlajky. Ale Ukrajinci vždy brání to svoje a
nedají okupantovi, nájezdníkovi ani píď vlastní půdy. Vím, že už mnoho lidí je unavených. Já tomu rozumím, oni trpí, prožívají
velké emoce. Takový je náš život, ale když mobilizujeme, když vidíme naše vítězství a slabost nepřítele, tak můžeme
předpokládat, že okupanti padnout dříve. To je život, to je okupace. Potřebujeme čas, potřebujeme moudrost, energii a
schopnost vykonávat svou práci, jak nejlépe to jenom jde. Těžko říci, kolik dní ještě bude trvat, než naší ukrajinskou zem
osvobodíme, že ale my po tom toužíme a už jsme dosáhli strategického zlomu. Je to vlastenecká válka. Proti nám jí stojí velice
tvrdohlavý nepřítel, kterému nezáleží na tisících svých vlastních mrtvých vojácích. Neváhá a hází je do pekla této války.
Používá hrdlořezy ze Sýrie proti našim lidem. Ničili Sýrii stejným způsobem, jako teď ničí Volnovachu, Mariupol a jiná naše
města. Takový vztah mají Ruska vojska k Ukrajincům. Přechod do ruštiny. Tak takový vztah mají Rusové k ruskojazyčným
Ukrajincům, když předtím neustále vykřikovali, že chtějí bránit ruskojazyčné. Bránit dělostřelectvem nebo leteckými nálety nebo
ti hrdlořezi ze Sýrie brání ruskojazyčné naše občany? Ne oni je vraždí. Přechod do ukrajinštiny. Během minulé noci nepřítel
"demilitarizoval", jak oni říkají, Černihiv. Odřízly město od vody. My děláme, co můžeme. Ve městech nejen v černihivské ale i
doněcké a jiné oblasti, již nejsou dodávky plynu, není teplo, je to humanitární katastrofa, která se stala synonymem dvou
dalších slov - ruská agrese. V noci nepřítel bombardoval obuvní fabriku. Za co? Jak, čím vyhrožovala ruskému státu? Zničili
obytné budovy ve vesnických oblastech. Neustále trápí Mariupol. Střílejí na Luck a Ivano-Frankivsk. Neustále v tom pokračují,
což ukazuje, že v Rusku tyto zvěrstva nestačí. My neustále očekáváme přísnější sankce od našich partnerů. Rusko musí
zaplatit co největší cenu za ta zvěrstva. Včera se konala důležitá schůzka vedoucích představitelů Evropské unie. Trvala
dlouho. Víme, kdo tam mluvil, kdo nás podporoval, kdo mlčel a kdo se snažil, aby ty formulace byly takové rozplizlé,
nedostatečné pro Ukrajinu a pro naši svobodu. My to bereme velice jednoduše, to není to, na co čekáme. My si přejeme, aby
naše nálada odpovídala náladě národů evropských. Ano, ty nálady můžou být různé, ale přinejmenším v 60 % evropského
obyvatelstva je pro to, aby Ukrajina byla součástí Evropy, Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že pokud jejich politici to ještě
nepochopili, jsou připraveni jim to jasně říct. Takže na té schůze my jsme viděli, že Evropská unie by měla udělat víc pro nás a
pro Ukrajinu a na to čekají i jiné evropské národy. My jsme zřídili 12 humanitárního koridorů, dovážíme, dodáváme jídlo, pití,
léky. Buča, Andriivka, Hostomel, Makariv, /nesrozumitelné/ a jiná města a městečka, samozřejmě Mariupol. Všude tam ukrajinští
vojáci zajišťují fungování humanitárních koridorů. Ale samozřejmě pokud okupanti budou střílet na humanitární koridory,
vyhazovat lidi do vzduchu, tak samozřejmě dostane se jim odvety ze strany celého světa. Naši úředníci dělají všechno, aby na
celém území naší země fungovaly dodávky tepla, vody a paliva. Samozřejmě to není jednoduché a třeba nafta je důležitá a
klademe si otázku, protože se blíží jaro, jak to bude s jarními zemědělskými pracemi v těch oblastech, které jsou dočasně
okupovány. Ať se děje, co se děje. My bychom měli tyto jarní práce odvést v plném rozsahu a co nejlépe, protože to je o životě,
o našich životech, o našich snech a o naší budoucnosti, a tudíž i pro naše vítězství. Zopakuji to ještě jednou. Když hájíme
svobodu, každý z nás je voják a každý by měl na svém místě dělat to, co může na 100 %, abychom získali vítězství. Určitě se
máme držet, bojovat a věnovat veškeré síly. S takovým sousedem náš život nikdy nebude lehký, ale ani ten soused s námi to
nebude mít lehké, jak už zjistil. Sláva Ukrajině.

Izrael je malý stát a musí hledět na vlastní zájmy, míní expertka o postoji Izraele k Rusku a Putinovi URL
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Bezpečnostní strategie a politické cíle jsou hlavními důvody, proč je reakce Izraele na ruskou invazi na Ukrajinu pro západního
pozorovatele „vlažná“. V Epicentru Blesku to uvedla ředitelka Herzlova centra izraelských studií na FSV  Univerzity  Karlovy
Irena Kalhousová. Situace na Blízkém východě nedává židovskému státu příliš velký prostor k manévrování, z čehož vyplývá i
omezená kritika Tel Avivu na adresu kremelského vůdce Vladimira Putina. Navzdory tomu je izraelským představitelům jasné,
kdo je v současné situaci obětí a agresorem.

„(Izrael) od začátku tvrdí, že je to (invaze Ruska na Ukrajinu) proti mezinárodnímu právu a že je to tragédie, ke které dochází.
Jediné, k čemu nedošlo, je situace, kdy by politické vedení otevřeně kritizovalo Putina,“ řekla Malhousová.
Země v tuto chvíli s velkým znepokojením sleduje, jak se od občanské války v Sýrii postupně na jejím území usidluje Írán, tedy
stát, který Izrael považuje za svého strategického nepřítele, míní Kalhousová. Je to ale zároveň židovský stát, který syrské
území využívá k tomu, aby proti Íránu zasahoval. Izrael proto musí koordinovat svoje kroky s postupem Moskvy. V zájmu Tel
Avivu je také v neposlední řadě to, aby ruský režim nebránil tamním Židům odejít ze země.

Vakuum, které v regionu vzniká, chce Rusko zaplnit

Malhousová potvrzuje, že na předním místě je v Izraeli bezpečnostní situace. „(Izrael) se musí především starat o to, aby na
jeho hranicích byl klid a nebylo ohrožováno jeho obyvatelstvo. A v tuto chvíli k tomu bohužel potřebuje Moskvu. To je ta smutná
realita, která vznikla dynamikou na Blízkém východě, tedy tím, co se odehrálo v Sýrii a souvisí to také s dlouhodobým
stahováním Spojených států z Blízkého východu. To vakuum, které tam vzniká, prostě někdo naplní,“ upozornila.
Za komplikovaným vztahem izraelského vedení k Moskvě stojí podle ředitelky centra převážně geopolitické souvislosti. „Izrael je
malý stát na Blízkém východě, který musí hledět na vlastní zájmy a z toho ta opatrná pozice vyplývá,“ uvedla Kalhousová.
Tamní veřejnost je podle ní při náhledu na situaci třeba oddělit od pozice izraelského premiéra. Obyvatelé stojí jednoznačně na
straně ukrajinské veřejnosti a pociťují k obětem invaze sympatie.

Opatrný Bennett potřebuje k Moskvě otevřené dveře

Odchod Ruska z tamního regionu, který nastal po Studené válce, je podle expertky passé a Putin se snaží obnovit i tuto
mimoevropskou sféru vlivu. „Rusko se stává důležitým aktérem, ke kterému si Izrael nechce a nemůže zavřít dveře,“ shrnula a
dodala, že Izrael rozhodně nelze považovat za neutrální stát.
„Mnozí politici a diplomaté se otevřeně hlásí k té proukrajinské pozici. Kdo je opravdu opatrný, je předseda vlády Naftali
Bennett, který se zatím proti Rusku radikálně nevyjádřil. Proč tak učinil, víme – Izrael si potřebuje nechat otevřené dveře k
Moskvě, protože těch důvodů je celá řada. Ten hlavní je skutečnost, že Rusko je velmi aktivním hráčem na Blízkém východě a
to především v Sýrii, což je sousední stát státu Izrael,“ vysvětlila politická analytička.
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Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, Irena Kalhousová v Epicentru 11.3.2022
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Prezident Ukrajiny v projevu popřel, že by jeho země vyvíjela zbraně hromadného ničení.
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Za 15 dnů ruské okupace zemřelo 71 dětí
MAXAR TECHNOLOGIES
Satelitní snímky ukazjují jednotky a vybavení rozmístěné v obci Ozera, severozápadně od letiště Hostomel severozápadně od
Kyjeva.
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Expert: Aktivace jaderných zbraní je součást strategie. Putin nečekal takový odpor Západu URL
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Podle experta počínání Ruska ohledně aktivace jaderných zbraní je jen součástí taktiky. „Teorie jaderného odstrašování
spočívá právě v možnosti eskalace daného potenciálního konfliktu. V tuto chvíli dochází k tzv. eskalaci pro deeskalaci, což
znamená, že prezident ruské federace používá veškeré možné dostupné prostředky i ty toho fatálního rázu, jako jsou
strategické jaderné zbraně, které uvádí v pohotovost proto, aby odstrašil případného protivníka,“ vysvětluje Vlastislav Bříza
mladší, expert na jaderné zbraně z Katedry mezinárodních vztahů FSV  UK  pro Prostor X. Že by hrozilo reálné nebezpečí
jaderné apokalypsy, odmítá.

Nečekaná akce vzbudila i nečekanou reakci. Prezident Putin totiž nepočítal s tak razantní odvedou západu. Vycházel z toho, že
odpovědí na nelegální anexi Krymu, byly sice sankce, ale nijak koordinované. Viděl odchod vojáků NATO z Afganistánu, který
vnímal jako ústup, a tak předpokládal, že ani tentokrát nebude odpověď tak jednoznačná. „Naše slabost pro něj byla pozváním
na Ukrajinu,“ říká Bříza s tím, že ještě v jedné věci se ruská hlava státu spletla.

„Ruská federace nevnímá západní svět pozitivně, vnímá ho někdy velmi komerčně, nevlastenecky, někdy až zhýrale. A on se
domníval, že náš blahobyt je nadřazen nějaké Ukrajině. Ale zapomněl, že ten práh, který je volatilní a posouvá se, je vykoupen
krví. Na Krymu netekla krev. Když západní společnost vidí, jak dítě umírá v sanitce, jak grady, nástupce Stalinových varhan,
kaťuší, bombardují civilní čtvrť, tak nemůže nereagovat,“ myslí si.

Více se dočtete na Reflex.cz >>>

Významné výročí narození architekta Pavla Janáka URL
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Dneškem uplynulo 140 let od narození významného českého architekta, urbanisty, teoretika a historika architektury, návrháře
nábytku i bytových doplňků a v neposlední řadě učitele další generace našich architektů [1].

O jeho soukromém životě se dostupné prameny mnoho nezmiňují, uvádí se pouze, že se 12. 3. 1882 narodil v Praze a 1. 8.
1956 v Praze zemřel. Byl ženatý, bezdětný. V letech 1899–1906 studoval na české technice v Praze jako žák Josefa Schulze a
v letech 1906–1908 na vídeňské akademii u Otto Wagnera. Po návratu do Prahy spolupracoval krátce s Janem Kotěrou [2],
ale už roce 1909 se osamostatnil. 

Úspěšné i neúspěšné projekty 
Účastnil se celé řady architektonických soutěží, již jako student zvítězil v soutěži na novou školu v Praze Karlíně a v roce 1905
se zúčastnil první soutěže na přestavbu nebo novostavbu novogotického křídla Staroměstské radnice. Svůj zájem o historii
architektury a ochranu památek projevil také tím, že se v roce 1904 stal jednatelem Klubu Za starou Prahu [3]. 
V roce 1909 byla vyhlášena druhá soutěž na řešení problému Staroměstské radnice. Pavel Janák se jí opět účastnil a podal
návrh řešení, které vycházelo z podoby náměstí, dokud proti kostelu sv. Mikuláše stál Krennův dům. Navrhl včlenit novou část
radnice do řady domů s podloubími a vstup do Pařížské třídy řešil širokým průchodem. Žádný z návrhů nebyl realizován stejně
jako výsledky další soutěže z roku 1912, novogotické křídlo radnice stálo až do května 1945, kdy je zničil požár. Dnes je na
jeho místě malý parčík. 
Téma: Architektura 
V letech 1909–12 byl realizován jiný Janákův projekt, část Hlávkova mostu v Praze, která spojuje ostrov Štvanici s Holešovicemi
( obr. 1 ). Ve spolupráci s Františkem Menclem vznikl moderní most, na jehož sochařské výzdobě se podílel Jan Štursa
(sousoší Humanita a Práce), Josef Mařatka a Otto Gutfreund. S Františkem Menclem Janák spolupracoval také na Libeňském
mostě v letech 1925–1928. Kromě toho navrhl řešení zdymadla v Obříství a Předměřicích [4]. 
Po roce 1910 se Janák přikláněl ke kubismu a vytvořil řadu projektů, ze kterých byl v roce 1912 realizován projekt Jakubcovy
vily v Jičíně jako jedna z prvých kubistických staveb vůbec. V Pelhřimově Pavel Janák kubisticky upravil dům Dr. Vojtěcha Fáry
tak, že barokní vilu doplnil kubistickým štítem, balkonem a arkýřem ( obr. 2 ). V Pelhřimově také jako novostavbu navrhl
kubistický dům okresního hejtmana Jana Drechsera a dalších několik staveb. 

Další profesní vývoj 
Řada projektů zůstala nerealizována, zejména projekty vil, ale i návrh na pomník Jana Žižky pro pražský Vítkov. Janákův zájem
o vnitřní vybavení domů i bytů se projevil i tím, že s Josefem Gočárem vypracoval zásady pro práci Pražských uměleckých
dílen, které byly založeny v roce 1912 a pro které sám navrhl řadu předmětů. Zpočátku úspěšně fungovaly, ale první světová
válka jejich činnost ochromila. 
V roce 1921 se Pavel Janák stal profesorem Umělecko-průmyslové školy. V té době se spolu s Josefem Gočárem a dalšími
přikláněl k novému tzv. národnímu slohu. Dvě nejvýznamnější Janákovy stavby z té doby je krematorium v Pardubicích a palác
Adrie v Praze. 
Krematorium v Pardubicích ( obr. 3 ) bylo budováno podle Janákova vítězného soutěžního návrhu v letech 1922–23 a na jeho
výzdobě se podílelo několik dalších umělců. Autorem Světlonošů u vstupu byl Karel Linhart, malovaný strop v ústřední síni
vytvořil František Kysela. 
Palác Adrie v Praze na Jungmannově náměstí ( obr. 4 ) se stavěl v letech 1923–25 pro italskou pojišťovnu Riunione Adriatica
di Sicurta podle projektu Pavla Janáka a Josefa Zascheho. Sochu Adrie na paláci vytvořil Jan Štursa, výzdoba fasády je dílem
Otto Gutfreunda, Bohumila Kafky a Karla Dvořáka. V sousedství paláce Adrie je budova původně ředitelství Škodových závodů
z let 1924–27, rovněž podle projektu Pavla Janáka, ale ve zcela odlišném stylu. 

Vily na Ořechovce 
Kromě těchto velkých staveb Pavel Janák ve dvacátých letech navrhl několik vil, v Praze na nově budované Ořechovce,
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zejména vilu pro sochaře Bohumila Kafku ( obr. 5 ), malíře Emila Fillu a Vincence Beneše a další. V Náchodě projektoval vilu
pro továrníka Bartoně zvanou Petrův dům a budovu Městské spořitelny s kancelářemi v přízemí a byty v patrech, které mají
vysunuté trojúhelníkové arkýře zaručující lepší oslunění. Pro továrníka Bartoně navrhl také vnitřní zařízení jednoho z pokojů v
zámku v Novém Městě nad Metují. 

Urbanistická řešení v Praze 
V roce 1923 se Pavel Janák stal členem Státní regulační komise a podílel se na řešení urbanistických problémů Prahy. Již
tehdy se snažil oddělit dálkovou a místní dopravu a v oblasti od obory Hvězda až k Podbabě vytvořit zelený celek zastavěný
pouze jednopatrovými domy, ale neúspěšně. Úspěšnější byl návrh urbanistického řešení Letné, který se stal východiskem pro
pozdější parkovou úpravu. 
V Praze v Opletalově ulici vytvořil přestavbou staršího domu Dům čs. autoklubu s pozoruhodným sloupovým eliptickým sálem. 
Od roku 1928 pracoval na rekonstrukci Černínského paláce v Praze a jeho úpravě na Ministerstvo zahraničí ( obr. 6 ). Palác z
let 1668-77 byl zchátralý, v roce 1851 prodán státu a využíván jako dělostřelecká kasárna. Pavel Janák musel odstranit
napáchané škody, za vlastním palácem přistavět kancelářskou budovu, upravit náměstí před palácem a s Otokarem
Fierlingerem rekonstruovat zahradu včetně sally terreny. Tyto práce probíhaly souběžně s dalšími Janákovými projekty a byly
dokončeny až v roce 1938. 

Funkcionalistické stavby 
Počátkem třicátých let Pavel Janák vytvořil dvě pozoruhodné funkcionalistické stavby. Prvou z nich byl hotel Juliš, později zvaný
Tatran, v Praze na Václavském náměstí a druhou budova Husova sboru církve československé husitské ( obr. 7 ) v Praze-
Vinohradech v Bezručových sadech. Tato budova zahrnuje vlastní církevní prostor s největším kolumbáriem v republice, byty
ve vyšších patrech a vysokou věž zvonice. Budova, která je od roku 1964 památkově chráněna, prošla v minulých letech
celkovou rekonstrukcí navrženou ateliérem MCA, autoři Miroslav Cikán a Pavla Melková. Při dokončení rekonstrukce v roce
2011 byly do zvonice zavěšeny tři zvony, na které do té doby nebyly peníze [5]. 
Do počátku třicátých let také spadá projekt a výstavba výstavní kolonie rodinných domů v Praze na Babě. Kolonie Baba byla
akcí Svazu českého díla a pro Pavla Janáka, který Svazu řadu let předsedal, znamenala čtyři roky usilovných příprav, od roku
1928 do roku 1932, kdy byly dokončeny inženýrské práce, a začala vlastní výstavba. Jednu z vil si postavil pro sebe ( obr. 8 ). 

Architekt Pražského hradu 
V roce 1936 se Pavel Janák stal po Jože Plečnikovi architektem Pražského hradu [6]. Jednou z jeho prvých prací bylo budování
bytu pro prezidenta Beneše přestavbou a dostavbou zahradního domku v Královské zahradě ( obr. 9 ), ale práce přerušila
válka a ani po válce se tam prezident Beneš nestačil nastěhovat. Při dalších pracích na Hradě, jako byly úpravy
reprezentačních prostor u Bílé věže či úprava křídla spojujícího Palác šlechtičen s Ludvíkovým křídlem, spolupracoval s Otto
Rothmayerem. 
Po druhé světové válce navrhl pamětní desku se jmény pracovníků Pražského hradu, kteří za války zahynuli. Velkým úkolem
byla úprava hlavní budovy Jízdárny Pražského hradu na výstavní síň, která tomuto účelu slouží stále. 
V letech 1947–48 byl požádán prezidentem Benešem, aby pro něho a jeho paní vybudoval hrobku v zahradě jejich vily v
Sezimově Ústí, na místě zvaném Kazatelna, kde podle tradice kázal Mistr Jan Hus. Janák se ujal tohoto úkolu a již 10. 9. 1948
byl do ještě ne zcela dokončené hrobky prezident Beneš pohřben. V březnu roku 1950 byla na hrobku umístěna busta E.
Beneše od Karla Dvořáka ( obr. 10 ). Dne 6. 6. 1975 byl do hrobky uložen také popel paní Hany Benešové, která zemřela 2.
12. 1974. 
Pavel Janák současně pokračoval i v práci na Pražském hradě, zejména na obnově renesanční Míčovny v Královské zahradě,
která 9. 5. 1945 vyhořela tak, že z ní zbyly jen obvodové zdi. Rekonstrukce skončila roku 1952, sgrafita obnovil sochař J.
Wagner ( obr. 11 ). 
Další Janákovou prací té doby bylo restaurování letohrádku Hvězda, který byl Josefem II. přeměněn na prachárnu. V roce 1874
letohrádek přešel pod správu Pražského hradu a po Janákově úpravě byl využit pro Muzeum Aloise Jiráska, později Aloise
Jiráska a Mikoláše Alše. Janák se také podílel na úpravách letohrádku Belveder a části Královské zahrady před letohrádkem. 
Pavel Janák zemřel 1. 8. 1956. Zůstalo dílo, které je tak rozsáhlé a rozmanité, že se ho tento článek mohl jen letmo dotknout. 
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Eva Hecko PERKAUSOVÁ, moderátorka 
Do obrany Ukrajiny se zapojuje stále více dobrovolníků z nejrůznějších zemí světa. Tamní úřady tvrdí, že za ně bojuje už 20
000 cizinců. Rusové proto pohrozili, že na své straně nasadí tisíce Syřanů. Konflikt tak začíná připomínat národnostní
panoptikum.

osoba 
Jsme běloruská rota, nezávislý vojenský oddíl Bělorusů. Vykonáváme úkol obrany Kyjeva.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Ano, na Ukrajině už bojuje asi 200 Bělorusů. Nejsou to ovšem vojáci ruského spojence Alexandra Lukašenka ale jeho odpůrci,
kteří přijeli podpořit Ukrajince. V ukrajinských městech a lesích lze pak narazit třeba i na Gruzínce, Francouze, Poláky, či
britského seniora.

osoba 
Jmenuji se Rob. Jsem jedenašedesátiletý děda ze Skotska. Přijel jsem z Edinburghu do Kyjeva, abych pomohl s bojem proti
Rusům.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Vlastně na Ukrajině už by měl také působit možná nejobávanější odstřelovač na světě. Kanaďan známý jako Wali.

Wali, kanadský odstřelovač 
Musím jim pomoct, protože jsou tu lidé, které bombardují jenom proto, že chtějí být Evropané a ne Rusové.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Rusko ale všechny tyto dobrovolníky na ukrajinské straně označuje zaplacené žoldáky.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Nejenže Ukrajina získává zbraně ze západní Evropy. Navíc ještě využívá nájemné bojovníky.

Vladimir PUTIN, prezident Ruska 
Západní sponzoři Ukrajiny a ukrajinský režim to ani neskrývají. Dělají to otevřeně, čímž porušují veškeré normy mezinárodního
práva.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Kreml proto hrozí, že na frontu vyšle vlastní cizince dobrovolníky. Prý se mu už přihlásilo 16 000 Syřanů.

Jan KORFOŇ, politický geograf, Fakulta sociální věd UK 
Já pochybuju o tom, že se tam v dohledné době podívá 16 000. Co se týče té ukrajinské strany, tam asi ty čísla skutečně
budou vyšší. Ale jestli těch lidí opravdu je třeba 20 000, tím si nejsem úplně jistý.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Hlásí se ale stále další bojovníci, třeba i ze Středoafrické republiky.

osoba 
My, afričtí vojáci, jsme připraveni pomoci našim ruským bratrům!

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Rusové navíc sami dělají to, z čeho obviňují Ukrajince. Doma i v zahraničí začínají shánět profesionální žoldnéře. Jakub Černý,
CNN Prima. News.
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Slabá místa ruské armády
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Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Za pomalý postup ruské okupační armády může podle vojenských analytiků i nedostatečné zásobování. To vázne už od
prvního dne invaze. Odborníci mluví o nedostatečné přípravě na delší konflikt i o neschopnosti situaci rychle řešit.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Dodávky munice, jídla nebo pohonných hmot. Logistika je pro vojenské jednotky naprosto klíčová, i proto se Ukrajinci v týlu
nepřítele zaměřují často na zásobovací kolony. Je to zranitelnější cíl a v důsledku se tak zpomalí i postup tanků.

Jiří ŠEDIVÝ, armádní generál v záloze 
Pokud neodhalili, zda v těch dostřelech, které jsou kolem pochodové osy, nejsou nějaké rozmístěné palebné prostředky
ukrajinské armády, to ukazuje na to, že skutečně se chovají pořád poněkud zvláštním způsobem, řekl bych, že se dopouštějí
školáckých chyb.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Při dopravě všeho potřebného Rusové spoléhají hlavně na železniční síť. I proto Ukrajinci hned v první den války zničili
všechny tratě, které vedou do Ruska a Běloruska. Rusové tak zásoby musí přepravovat na nákladních autech a v cisternách.
Ruská brigáda materiální podpory má 408 nákladních aut, z toho 260 z nich je specializovaných. Jsou to třeba cisterny na
palivo nebo pitnou vodu. Podle vojenských analytiků je to ale na takto rozsáhlou válku málo.

Jiří ŠEDIVÝ, armádní generál v záloze 
Ten šlendrián, který provází ruskou armádu, ten se ukázal i v tomto případě. Teda nedostatky potravin, já si myslím, že to není
tak úplně zásadní problém, určitě to byli schopni eliminovat, ale ty pohonné hmoty jsou asi zásadní, a to jim dělá velké
problémy.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Roli hraje i vzdálenost, a to jak rychle zásobovací kolony můžou jet.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Nějaká udržitelnost těch sil a nebo schopnost je podporovat na velké vzdálenosti radikálně klesá.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Například tanky v boji dokáží ve složitém terénu ujet i s plnou nádrží třeba jen 150 km.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Reálně ty tanky co 12 a 24 hodin potřebují přísun paliva a jakmile ho nemají, tak je v podstatě konec.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Obecně je podle odborníků logistika slabé místo ruské armády. Vladimír Piskala, Česká televize.
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Jak Češi pomáhají válkou zasažené Ukrajině? URL
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Více než polovina Čechů se aktivně zapojuje do pomoci Ukrajině nebo vyjadřuje svoji solidaritu. Vyplývá to z průzkumu
veřejného mínění, který připravily výzkumná agentura MNFORCE, komunikační agentura Havas Prague a Institut
sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Většina lidí je podle průzkumu, o jehož kompletní data z
průzkumu si státní instituce mohou požádat a budou jim poskytnuta zdarma, spokojená s reakcí české vlády na vzniklou situaci.
Polovina obyvatel by si však přála, aby pomoc Ukrajincům byla ještě větší.

Do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům se zapojuje většina obyvatel Česka (57 %). Jako nejčastější způsob pomoci lidé uvádějí
finanční příspěvek – peníze už poskytla více než třetina Čechů (36 %). Další v pořadí jsou věcné dary (18 %), distribuce jídla
(6 %), u nižších procent lidí je to pomoc s ubytováním a dobrovolnická práce s uprchlíky. Zhruba každý desátý uvedl ještě jiný
druh dobrovolnické pomoci.

Při dotazu na konkrétní sumu, kterou Češi přispěli nebo se to chystají udělat, byla výsledkem průměrná částka 1 753 korun.
Nejvíce lidí využilo sbírku organizovanou Člověkem v tísni, na tu poslal peníze každý druhý přispěvatel. Další dvě
nejvyužívanější jsou Český červený kříž a sbírka Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.

Více než polovina Čechů (54 %) vyjadřuje nějakou formou solidaritu s Ukrajinou nebo se to chystá udělat. Nejčastěji to je na
sociálních sítích (30 %), dále osobní podporou Ukrajincům v ČR (20 %), účastí na demonstracích a vyvěšením ukrajinské
vlajky (obojí po 6 %).

Zpravodajství o válce na Ukrajině sledují Češi nejvíce v televizi (46 %), na zpravodajských webech (22 %) a na Facebooku (9
%). S reakcí české vlády na situaci na Ukrajině je většina lidí spokojená, konkrétně 60 %. Neutrální postoj vyjádřila asi pětina
lidí (22 %), podobný podíl veřejnosti (18 %) hodnotí reakci vlády negativně.

Na otázku, zda by česká vláda měla Ukrajině pomáhat více, se téměř polovina respondentů (48 %) vyslovila pro ještě větší
pomoc, zhruba každý pátý (18,5 %) se přiklání k omezení pomoci a třetina se nepřiklonila ani na jednu stranu.

V souvislosti s děním na Ukrajině má polovina Čechů obavy o sebe a své blízké, přičemž 23 % lidí uvedlo na desetistupňové
škále nejvyšší míru obav. Naopak žádné obavy nepociťuje každý desátý.

Další vývoj konfliktu si Češi netroufají příliš odhadnout. Například na otázku, zda na Ukrajině zasáhnou vojska NATO,
odpověděli dva zpěti lidí, že neví. O něco větší podíl (45 %) se domnívá, že nezasáhnou a 15 procent si myslí, že ano.

Podobné je to s otázkou, která strana konfliktu dosáhne úspěchu, u té také zhruba každý čtvrtý říká „nevím“. Další možnost
„Rusko Ukrajinu neovládne celou, ale část území ano“ zvolilo 30 procent. Možnost „Ukrajina se ubrání a Rusko stáhne své
vojsko“ vybralo 17 procent, a 14 procent se domnívá, že „Rusko ovládne Ukrajinu“.
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Experti: Putin pohrdá Lukašenkem. Nemá ho za inteligentního, je ale jediným spojencem URL
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Bělorusko není neutrální zemí, i když se tak snaží tvářit. Poskytlo Rusům území pro začátek invaze na Ukrajinu, tudíž je
součástí konfliktu, shodli se experti v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

Třebaže je běloruský prezident Alexandr Lukašenko jediným blízkým spojencem Vladimira Putina, ten jím pohrdá a nepovažuje
ho za příliš inteligentního, uvedl expert na postsovětský prostor z FSV  UK  Karel Svoboda. 
Lukašenko při pátečním jednání s Putinem řekl, že se Ukrajina připravovala k útoku i na běloruské území. Ruská invaze podle
něj pomohla takové agresi předejít. K otevřené válce s Ukrajinou se ale Lukašenko stále příliš nemá, ačkoliv se ho ruská
strana podle některých expertů snaží do ozbrojeného konfliktu dotlačit. 
Podle bezpečnostního odborníka a politického geografa Jana Kofroně existuje několik důvodů, proč se běloruskému diktátorovi
nechce do války. Roli hraje například nepříliš moderní arzenál a nízká morálka branců. 
„Bělorusko to má skutečně blízko do Kyjeva, ale běloruská armáda je méně vybavená, používá starší techniku. Navíc stále stojí
na brancích, ti nebudou chtít za Lukašenka umírat. Případným vysláním běloruských vojsk by hrozily potenciální problémy i
doma,“ řekl Kofroň. Pokud by mělo dojít k zapojení běloruských jednotek do války, nejspíše by šlo podle něj o menší skupiny s
velmi omezeným efektem. 
Pro Putina je běloruský prezident užitečným, ale nepříliš chytrým společníkem ve sféře vlivu. „Lukašenkem pohrdá. Má ho za
ne zrovna inteligentního (spojence), ale jediného, který tam může fungovat ve prospěch Ruska,“ podotkl expert na
postsovětský prostor Karel Svoboda. 
Podle spolupracovníka CNN Prima NEWS Jiřího Justa od začátku platí, že se Bělorusko zapojilo do války na straně Ruska a
není neutrální zemí, ačkoliv se tak snaží tvářit. „Startují odtamtud ruská letadla, která bombardují ukrajinská města. Odtamtud
začala i invaze. Bělorusko už je nepřímo součástí konfliktu, i když může Lukašenko tvrdit cokoliv,“ sdělil Just v pořadu 360°. 
Osudový útok na Kyjev 
Co se týče dalších kroků ruské armády, podle odborníků není příliš pravděpodobné, že by se Putinovi podařilo vojensky
obsadit celý Kyjev, alespoň ne bez hrozivě vysokých ztrát. Tak krvavý útok by mohlo Putinovo vojsko zcela vyčerpat a zlomit. 
„Mohlo by to být osudové jak pro ruskou armádu, tak ruský stát,“ doplnil Just. Moskva ale může zvolit jinou strategii – například
obklíčit ukrajinskou metropoli a držet ji v napětí. 
Postup ruských vojsk na Kyjev nicméně v současnosti spíše stagnuje, zatímco bombardování a ostřelování jiných ukrajinských
měst se naopak stupňuje. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov varoval Minsk, že se ukrajinští vojáci budou bránit,
pokud hranice překročí jediný běloruský voják. 
„Je lepší zůstat doma, než se stejně jako mnoho ruských vojáků vracet domů jako náklad 200,“ řekl podle Danilov s odkazem
na hovorové označení pro repatriaci padlých vojáků. 
Válka na Ukrajině 
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mluvčí 
Když nějaké kontakty třeba v okolí Brna nebo na práci a podobně a nedostane se pro něj normální ubytování. Už my řekneme
nějak direktivně převezeme například Olomouckého kraje, tak ten člověk stejně přirozeně vrátí, takže já si myslím, že to o vůli
těch lidí i kvůli nezměníme od začátku bylo jasné, že když 50 % Ukrajinců už je v Praze ve Středočeském kraji, taky prostě drtivá
většina přijede do Prahy Středočeského kraje a tomu my se musíme přizpůsobit. Já chápu, že z dlouhodobého hlediska určitě
má smysl, abysme té distribuci a na tom dlouhodobém ubytování pracovali tak, aby byli rozmístěni po celé České republice, ale
nevím, jestli teďka v tom prvním momentu, kdy pokud několik model najde a budu rád, ale jsem trošku pesimista.

mluvčí 
Hejtman Jihomoravského kraje KDU-ČSL Jan Grolich byl hostem speciálního vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus.
Díky za to na slyšenou. Na slyšenou. Na cizinecké policii nebo asistenčních centrech se zatím v Česku zaregistrovalo přes 1 80
000 uprchlíků z Ukrajiny. Speciálních víz udělovaných lidem zasaženým ruskou invazí vydalo ministerstvo vnitra už přes 142
000. Podle odhadů počet ukrajinských uprchlíků, kteří přišli do Česka, už přesáhl 200 000. My jsme teď ve spojení s Janou
Lyon Ivou. Socioložku vedoucí českého sociálně v jedné z archivu v sociologickém ústavu Akademie věd. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Navážu na to, o čem jsme teď mluvili s jihomoravským hejtmanem v některých krajích docházejí kapacity
toho klasického ubytování. Někteří uprchlíci musí být v provizorních podmínkách třeba na zmiňovaném brněnském výstavišti
nebo také v tělocvičnách. Z toho sociologického pohledu, jak velkým problémem tohleto improvizované dočasné ubytování je.

mluvčí 
Samozřejmě je to obrovský problém, který vlastně je taková ta základní potřeba, tedy potřeba řešit hned při příchodu těch
nových uprchlíků. Myslím si, že je zde potřeba nás na začátek zdůraznit, že i pro Českou republiku ukrajinská migrace není nic
nového a vlastně Ukrajinci zde už dlouhá léta žijí pracují a vlastně ten fenomén takzvaně frontálních rodin. Teď je se vlastně
měl ten dopad ten, že především podle mého názoru ten první vlně to snaží členové rodin, které už v České republice mají
nějaké zázemí přitáhnout sem svoje nejbližší lidí a samozřejmě přichází a přichází lidi, které nemají žádné zázemí, které nemají
povědomí České republiky po republice a chápu, chápu ten zájem a zájem o větší centra, kde je větší šance najít najít najít
zaměstnání a vlastně i spoléhá se samozřejmě taky na tu infrastrukturu, protože zatím přechází převážně ženy s dětma, takže
samozřejmě musí myslet na to jenom o to, jestli najdou a kde najdou tu práci, ale také na na to, kam kam ty děti budou chodit
do školy a jakým způsobem vzdělání může být zajištěno.
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mluvčí 
Pan hejtman Grolich říkal, že on je skeptický ke snahám zajistit, řekněme, rovnoměrnější rozmístění ukrajinských uprchlíků do
všech krajů České republiky. Z vašeho pohledu může existovat nějaká motivace, se kterou může přijít stát nebo kraje nebo
města obce, aby opravdu Ukrajinci šli do jiných regionů než do Prahy do středních Čechách Brno?

mluvčí 
Myslím si, že něco takového dalo by se to trošku kompenzovat. Samozřejmě stejně by to bylo na tom člověku, jak jsem říkal, ty
sociální sítě migrace hrají velmi důležitou roli a prostě nevyhneme tomu, že Praha Brno a Středočeský kraj Jihomoravský kraj
budou, čili prostě ty největší vlně, nicméně ten stát myslím, že může může buď v rovině kompenzaci ubytovatelům a a také
posílení infrastruktury udělat nějaké pobídky, které vlastně, které vlastně lidi přitáhnou víc, protože regionu, protože vlastně
vím ze strany českých dobrovolníků, že to hodně ozývají hlasy těch regionů, které jsou ochotné pomoci.

mluvčí 
Čeští politici se snaží usnadnit zaměstnávání ukrajinských uprchlíků. Jaké jsou podle vás šance, že se to podaří?

mluvčí 
A je to je to důležitý aspekt a nejenom z hlediska zvládání toho náporu uprchlíků z hlediska České republiky, ale i samozřejmě z
hlediska samotných těch lidí, která přichází a jak víme ukrajinské migrace aspoň dosavadní a Billa vlastně nebyla
charakteristická jenom jedním z největších půjde zdejších podíl podílů a ekonomicky aktivních migrantů tzn. dá se očekávat, že
ta ochota zapojit do do českého trhu práce bude a výrazná, nicméně, jak jsem říkala, přichází zatím teda nejzranitelnější
nejzranitelnější skupina, když se podíváme, že přijde například žena se třeba s dětmi, která ještě nějakou dobu byla byla nebo
delší dobu byla na mateřské na rodičovské dovolené, takže ty zkušenosti z CS trhu práce mohou být jako menší už z té země
původu. Myslím si, že to je důležitý a důležitý samozřejmě i tohoto úseku vnímám i od těch lidí, které osobně znám, které už
před české publiky, že minimálně ta ochota zapojit se do pomáhání do toho zajištění infrastruktury pro ty další příchozí je velká,
takže předpokládám, že ten zájem velký bude a je dobře, že to, že to ten stát umožnil, nicméně prostě je potřeba si uvědomit,
že ona ona zaměstnávání zahraničních zahraničních pracovníků v České republice je spojeno s velkou velký množství velmi
problematických praktik, včetně vykořisťování, včetně nevyhovujících pracovních podmínek atd. a obávám se na velké obavy,
že právě tato zranitelná skupina může čelit i těm těm nabídkám, který budou opravdu využívá toho, že, že nemají moc na
vybranou a že jsou ochotni přijmout v podstatě jakoukoliv práci.

mluvčí 
Z Ukrajiny zatím přicházejí především ženy děti, pokud jde o děti, je v tuto chvíli lepší otevírat pro ně třeba speciální třídy nebo
třeba i speciální školu, kde budou jenom Ukrajinci, kde třeba budou pomáhat učit i někteří ukrajinští migranti nebo ukrajinské
učitelky nebo je naopak lepší už teď ukrajinské děti rozdělovat, pokud dojde po několika jednotlivých tříd.

mluvčí 
A jsem přesvědčená, že obě tyto strategie by měly už začít paralelně nějakým způsobem fungovat a už myslím si, že se to děje
a český stát služby nebo o připraven ač války systém nebyl připraven tak skokový nárůst, nicméně už ten nový zavedený
systém financování ordinace výuky žáků s odlišným mateřským jazykem vlastně počítá s tou pomocí žákům, které český vůbec
nedomluví, které teprve nově přichází do českých škol. Nicméně samozřejmě asi situace je hrou hrozně odlišná a šlo o těch
větších městech v regionech, kde vlastně nedostatek kapacit nedostatek financí a myslím si, že ne ne není není asi úplně
realisticky očekávám, že bez bez takových těch speciálních tříd české školy budou bez problémů schopné absolvovat tak velký
skokový skoro dvojnásobný nárůst nárůst ukrajinských žáků nebo žáků krajského občanský nicméně a jsem přesvědčená,
protože to jako velká výhoda nejenom ta blízkost jazyková ukrajinštiny jako takové, ale už i to, že ukrajinští dětí a v drtivé
většiny jsou bylinky samy o sobě, to jsou děti, které jsou zvyklé, slyšet minimálně 1 další slovanský jazyk, a když se podíváme
na ty dosavadní zkušenosti ukrajinských dětí na českých školek škol bylo více vietnamských, nicméně u žádných žádných
speciálních studiích u žádných banánových dětech nebo speciální firma se nemluvilo, protože tahle ta kategorie naprosto
bezproblémově se asimilovala do českých škol, takže já doufám, že aspoň toto bude bude vlastně aspoň trošku pomůže ten
problém vyřešit navíc vlastně táhne nedávná zkušenost s distanční výukou, která samozřejmě velmi dopadala na ty žáky s
odlišným mateřským jazykem, které dosud fungovaly na českých školách. Nicméně to teda ty školy trošku trošku naučila,
nakopnul to mě na to používat alternativní scénáře používat víc třeba i online výuku používat víc možností, než ta ta klasická
výuka ve školách, takže já doufám, že, že za to určitě využije.

mluvčí 
Říká socioložka ze sociologického ústavu Akademie věd České republiky Jana Lyon Kyjeva. Díky, že jste byl naším hostem na
slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
A dalším hostem speciálního vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus k válce na Ukrajině je teď autor bezpečnostních
analýz pro Severoatlantickou alianci česká ministerstva. Politolog z institutu politologických studií na fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Emil Aslan, dobré odpoledne. Dobrý den. Vy jste ve čtvrtek na Facebooku v reakci na ruské bombardování
porodnice v Mariupolu napsal, že podobné útoky byly běžnou součástí ruské taktiky třeba v Čečensku, že ruské dělostřelectvo
letectvo tam rutinně devastovalo zdroje vody elektřiny, ostřelovalo tržiště školy nemocnice, tedy místa, kde se shromažďovali
velké masy lidí. Potvrzuje se podle vás, že opravdu je tohleto i nová taktika Ruska v případě Ukrajiny?

mluvčí 
To potvrzuje se to určitě v posledních dnech v podstatě v posledních přibližně sedmi až 10 dnech jsme svědky toho, že Rusové
zahájili vyčerpali či válku 8 postrádají vojáky dost významně počet na to, aby mohli obklíčit, respektive o hře pod kontrolu řidičů
krajského města, takže oni se spíše rozhodl uplatňovat praktiků, kterou historickou uplatňují v podstatě otců tuku v Sovětském
svazu kasu, například holky v Afghánistánu, o Čečensko nebo nasazeni z politické části pozemních vojsk v Sýrii, co prošli
způsobem, tak tam, takže jsou to už ne teď vyzkoušeno metody, kde svou on právě využívají na Ukrajině s tím může, když post
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vkládají kapacitu na to Alpy vojenský to poměrně snadno o vládní o krajská města ukrajinského území texty Kusý udělat
všechno pro to, aby v těchto místech zónou chaos, aby gólu zlepší a příslušníci rituální opravdu se musí starat o své dědictví,
aby civilisté, kteří se nacházejí pod neustálým bombardováním, kteří přicházejí o desítky stovky lidí. Teď kraj 40, jak, kteří si
uvědomují, že nemáme vůbec nikdo je o bezpečnost mají nikdo bezpečnou tety. Oni začnou něco jsem tlačit na armádu, aby
armáda jejich obcí opustilo, co se děje ve velkém měřítku obou sežene. V tom bude mít za následek stále větší počty zabitých,
ani když žena křičí, ale dalších.

mluvčí 
Vy jste dlouhá léta detailně zkoumal situaci právě v Čečensku tuhletu taktiku, kterou ruská armáda použila právě při válce v
Čečensku. Fungovala tam tedy tímhletím způsobem opravdu se touto taktikou podaří nebo v tom případě Čečenska podařilo
ruské armádě dostatečně vystrašit obyvatele přimět k útěku nebo ke kapitulaci?

mluvčí 
V podstatě školskou trošku kulturně odlišného Ukrajinců na nulu Ukrajiny v Čečensku. Gól posud existuje on muž, který msty a
letos válečníka, že tam silnější než středovýchodní Evropě, takže Čečenci se mobilizovali více, aby se pomstili často volně
politický motivováni nebo motivovaní jedinci Čečenci mužů, tak šli do toho válčení, aby se aby pomstili smrt svých nejbližších
nebo třeba znásilněni. Něco podobného samozřejmě existuje a bude existovat život na Ukrajině, tak i část světa. Ale Ukrajinci si
asi, co se tam mobilizace týká, tak budou mít trošku jiná specifika, ale Ukrajina na druhou stranu větší Ukrajinci nemají
1000000,5 bylo tou mojí 40 000 000, takže ovládnout Ukrajinu, bude samozřejmě obtížnější. Každopádně to, co jste zmínil, to
jenom jedna ze součástí ruského auta válčení nebo způsobu Rusko vláčeni. V Čečensku jsou uplatňovaly něco, co začíná být
polepšil uplatňováno taky v současné době na Ukrajině a od roku 14 taky na okupovaném Krymu třeba má kolem to maso,
takže často docházelo k tomu, že vlastně, že jednak ruská armáda ruská rozvědka, ale stále větší míře kolaboranti řad
Čečenců samotných pracovníků v Bílovci kompletní uplatňování represe dost dostal pro vůči příbuzné povstalců vůči těm
lidem, kteří dávali najevo odpor. To se dělo či částku, ať už se to ve velkém měřítku, takže chtěli zabít či popraveni postačuje
stovky možná tisíce o tom máme přesné informace tohoto masa lidí a tisíce příbuzných povstalců a čas povstalců, aby se tomu
vyhnula, tak oni jsou stále nebo nebo přišli na stranu Rusů. Teď vidíme, že třeba až 8 novými oblastech dochází k represím
vůči o čem Ukrajinců trochu známější v tom veřejném prostoru, kteří odporují ruské okupaci, kteří vzdorují. A obávám se, že
mimo jiné to, že všem hrozí Ukrajině se nacházejí tisíce kabin lovců Čečenců, kteří mají dobré zkušenosti s tímto Tommy
špinavým způsobem proti povstaleckého boje, tak bude docházet k uplatňování podobných statik jako v Čečensku, čili budou
to útoky, budou to prase naučit různým, ať už, ať už vojáků nebo příslušníků teritoriální obrany nebo třeba nějakých veřejných
osob, kdy se postaví proti ruské invazi a my taky či lidem, kteří sami od sebe dává najevo stav proti tomu, co se děje na
Ukrajině.

mluvčí 
Říká politolog, který působí v institutu politologických studií na fakultě  sociálních  věd  Karlovy  univerzity  Emil Aslan. Díky,
že jste byl i vy naším hostem na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju za pozvání. Na slyšenou.

mluvčí 
Válka na Ukrajině. Speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus.

mluvčí 
Většina Ukrajinců prchá před válkou do Polska od začátků ruské invaze, tedy od 24. února tam přišlo už skoro 1 700 000
Ukrajinců, vyplývá to z dnes aktualizovaných údajů polské pohraniční stráže. Dalším hostem speciálního vysílání Radiožurnálu
Českého rozhlasu plus je teď polský novinář Tomasz mlčky, jak dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Nejdřív se zeptám, jak v Polsku přijali zprávu o ruském raketovém útoku na ukrajinskou vojenskou základnu, která je pouze 20
km od polské hranice?

mluvčí 
Tak to bylo samozřejmě velice znepokojivé, to se stalo, tuším, dneska v noci a už v noci, jak jsem sledoval zprávy, tak o tom
mluvili v podstatě všichni to bylo asi nejbližší dosud v našich silný úder, který, který jsme zaznamenali, před kým byl jenom
takové náznaky, že někde byl narušený vzdušný prostor, to bylo jenom na na chvilku takový dotaz nebo tady jste bez jiné
ženou, bohužel ta velká se k nám blíží nás vyzařují hranicích.

mluvčí 
Když se vrátím k tomu tématu prchajících Ukrajinců Ukrajinců, kteří utíkají před válkou, dá se odhadnout nebo existují nějaké
odhady, jak velká část z toho milionu 700 000 Ukrajinců, kteří přišli do Polska, tam chce zůstat.

mluvčí 
Víte, co Jan Sisi já mám dojem, že on jako momentálně neví to nikdo. Já jsem slyšel, řekl bych odcházejí nebo nějaký vlasti
Otty, že 100-200 000 od začátku velký oddech to bylo na západ, protože tam jaksi ten standard životní a teďka opustí na
úplnými úrovní u nás, což zraněné zvířecí jde o odcházejí samozřejmě, ale ale jak jsem slyšel, zvládl 200 000, to jsou obrovské
rozdíly v postech, takže já slyším taky, že těch Ukrajinců tady už dosud staveb při příletu polská 1 000 000 1000000,5 1 000
700 už se blíží 2 000 000 třeba je to takové pocty jsou, ale podle vidět teda nedá říct, že by to, že, že by ty lidi kdokoliv byl
schopen spočítat, zdá se spíš stát, že jich je něco, co, co můžeme říct, je to, že tady obrovská mobilizace hlavně nevládních
organizací vlastně s podporou občanů, protože kteří zatím to vnímají velice řekl bych kladný a chtějí, že 5 tu pořídí podpořit a
jíž je dojem bych řekl to taky nejspíš se to tak určitě je, je takový dojem, že v podstatě nejméně práce odvádí administrativa
státní tzn. stát a příslušné orgány starosta kníže jejich aktivita není, jestliže nic kromě toho, že jsem tam nějaký ministr nebo
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nebo prezident nebo dokonce premiér přijde a ukázat, jestli někde na nebe země jako pozadí nadávku uprchlíků mluví o tom
jakkoliv výrazně pomáhají, ale jestli pomáhá Polska státní správa tak o tom upřímně řečeno, trošku pochybuju.

mluvčí 
Tzn. že třeba na rozdíl od České republiky polská vláda neřeší nějakou finanční pomoc uprchlíkům zjednodušení těch procesů,
aby získali jednodušeji vízům automaticky pracovní povolení atd. tyhlety věci v Polsku nejsou.

mluvčí 
Jsou ovšem jsou i finanční podpora byla tak tisíce malá, ale daleko teď zas tak pátý není tou tou by se teď tady spíše o to, že,
řekněme, na tom hlavním nádraží ve Varšavě, výchovný a západní jsou centra, kde jste vstupují přímo z vlaku a díry prostě to
se asi o tisících stará on tam i tam nebyla poslala policie tam nebyla operací, kde se politici nebo jak, já nevím, kolik státní
složka, která by bílá proudění těch různých těch lidí dějí nějak snižovat život, chtěl mít, kam mají, tam mají hledat pomoc atd. já
vidím, že to dělají jenom prostě je organizace, které jsou občanské velice často napojen na církev, ale přes to určitě to není ta
výprava, jak to tam dělat, takže otázka spíš jsou to státy ústava vůbec takového na ty základní úrovni dělá, zdá se, že moc ne
teda.

mluvčí 
Nakolik aktuální situace tzn. válka na Ukrajině příliv uprchlíků z Ukrajiny do Polska, nakolik to sjednotilo polskou politickou
scénu?

mluvčí 
No, víte to, zda jí teda od začátku vypadalo to, že to ta ta naše dennodenní válka politická nijak řadou lomů, ale mám dojem, že
teď se to vrací prostě je v oběhu zatím to jsou jenom náznaky jenom zatím, ale skutečně je vidět, že naše krajní pravice začíná
čím dál víc psát nebo naznačovat, že za tu válku může vlastně západ, že to prostě ta Evropská unie, která loni takhle za její
skutečně to zavinila, protože pumpovat peníze pořád růst za poslední dobu, což teda je názor legitimně lze o tom debatovat, ale
těší. Já myslím, že to není schopna dobu prostě takovýhle atak vozidle na vyřešení takových témat tak jednou jo, v podstatě
řekl, kolik vlastně líbí a od jde o další osud státu, tak nevím teda chvíli.

mluvčí 
Říct říká ve speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu plus polský novinář Tomasz Vlčkovi, jak díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju.

mluvčí 
My jsme teď mluvili o tom, jak příval uprchlíků zvládají v Polsku. Pojďme se teď zaměřit také na to, jak zvládají čeští politici.
Naším dalším hostem je totiž politolog a spolupracovník Českého rozhlasu Lukáš Jelínek, dobré odpoledne. Pěkný den. Vy jste
napsal pro Český rozhlas plus komentář titulkem nedostatek vládní empatie nahrává Babišovi s Okamurou, ke komu a v čem
vidíte české vlády nedostatek empatie?

mluvčí 
Česká vláda možná trochu zapomíná na ty tendence, která se šíří nebo mohou šířit nejenom u nás jinde v Evropě slyšeli jsme
před malou chvílí tam příklad z Polska, kde krajní pravice už naskakuje na půl populistickou vlnu kritiky uprchlické pro
uprchlické vlny, která proudí z východu na západ a myslím si, že česká společnost není imunní proti tomu, že lidé mohou v
určitém okamžiku podlehnout těm demagogickým řečem o tom, že se v tuto chvíli mnohem více myslí na ty cizích než na ty
naše, a to si myslím, že to je velké velké riziko. Ministři Fialovy vlády hovoří o válce hodnot, což myslím, že naprosto pravda a
rozumím tomu, když vyzývají k tomu, abychom omezili spotřebu, abychom se dokázali skromně. Ovšem obávám se, že tady
takovéto pouhé apely na tu českou společnost stačit nebudou. Vláda bude muset jednak překročit některým krokům, které
budou stabilizovat sociální situaci tady u nás a zároveň ke krokům, které vlastně tu českou realitu dají do souvislosti s tím, že
nastupuje nová studená válka a že prostě komunikace politiků a veřejnosti budou muset být přece jenom trochu jiné úrovni než
v těch časech klidu míru prosperity.

mluvčí 
Zatím ten základní pohled stran hnutí zastoupených ve sněmovně i pana prezidenta směrem k ruské invazi na Ukrajině vypadá
dost stejný dost shodný. Pokud jde ale o přístup hnutí SPD, vy jste v tom citovaném komentáři pro Český rozhlas plus
upozorňoval na to, jak málo se k válce na Ukrajině vyjadřuje osobně Tomio Okamura. A dodal jste, že to může být zlověstné
ticho před bouří. Znamená to, že očekáváte v nejbližší době změnu přístupu SPD?

mluvčí 
Tak to si skoro troufnu tvrdit, že je nejistota a že když to neudělá SPD, takže s tím přijde jiný subjekt okraje politického spektra
Tomio Okamura je velmi pozorný čtenář veřejných nálad a pokud průzkumu veřejného mínění vychází, že čtvrtina nebo třetina
populace se ne úplně shoduje s tím vládním postupem řešení vojenské, ale i humanitární krize na Ukrajině, takže bude se
snažit pochopitelně tady tuto čtvrtinu třetinu populace oslovit a právě proto v současnosti si snaží držet bobříka mlčení, aby si s
vládou nezadal maximálně ty kroky, ve kterých se pere dneska ještě vládu podporuje, tak spíše komunikuji jeho kolegové, které
v určitém okamžiku může klidně hodit, takříkajíc přes palubu, ale z mého pohledu mnohem větší riziko pro žalobu vládu skrýš
skrývá hnutí ANO Andreji Babišovi, protože zatímco u komory dcera předpokládat, že budu operovat těmito zemi, které jsou
dost nacionalismu žijící xenofobní a fungují na sociálních sítích, takže Andrej Babiš se pokusí vytáhnout argumenty ekonomické
asociální nebude hovořit ani tak o migraci, jako spíš o cenách pohonných hmot energií o inflaci o dopadech na českou
populaci a tam si myslím, že ta živná půda může být mnohem silnější a pokud vláda nechce předat to mocenské jazzu opozici
při nejbližší příležitosti, tak by si měl tady v těchto věcech krýt záda.

mluvčí 
Ještě stručně, poprosím, můžete aktuální situace pomoci v popularitě třeba hejtmanům a možná, konkrétně to zamířím na
pražského primátora hřiba, protože v Praze se de facto krajské volby budou konat už letos na podzim?
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mluvčí 
Docela určitě, pokud tu situaci bude zvládat, je to otázka samozřejmě funkční infrastruktury státu, protože pokud se ukáže, že
stát je funkční, že stát je sociální a že stát dokáže přijímat ty inspirace ze zahraničí podobných situací, tak pochopitelně z toho ti
bystří politici vytěžit mohou, ale nakolik se to projeví už v těch podzimních volbách, to si odhadnout, netroufám spíš mám pocit,
že v ten běh bude na mnohem delší trať bude vyžadovat mnohem zodpovědnější výkony od politických reprezentantů naše
úrovních.

mluvčí 
Tolik politolog spolupracovník Českého rozhlasu Lukáš Jelínek na slyšenou.

mluvčí 
Nemáte zač, na slyšenou.

mluvčí 
Na dnešek svolal vězněný oponent Kremlu Alexej Navalný. Další protest Rusů proti válce Putina ve své páteční výzvě označil za
šíleného maniaka. Nejrychleji ho podle něj mohou zastavit sami Rusové, když se postaví proti válce, doslova jim vzkázal. Jste
páteří hnutí proti válce a smrti. U telefonu je teď editor ruské redakce rádia Svobodná Evropa, rádio Svoboda Jaroslav Šimov.
Dobrý den, vítejte ve vysílání.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Dá se říct, že teď více než 2 týdny po začátku invaze odpor ruské společnosti k válce přece jen sílí, a to i přes tu hrozbu
přísných trestů?

mluvčí 
Já bych řekl, že je v podstatě ruské společnosti se stále jaksi komu ohlíží kolem sebe, co se to vlastně děje, protože
samozřejmě ta menšina, která byla a je od začátku končit této invaze invazi jako svůj postoj nezměnila a ano snaží se o jisté
protesty, i když situace velice složitá, protože tyto protesty jsou tvrdě trestány, no a co se týče tý většiny, tak ona je masírována
opravdu velice silně propagandistickým aparátem účinnost Putinova režimu, takže těžko se odhaduje, na kolik je tam hodně lidi,
kteří upřímně věří cíle této války, které ohlašuje režim a nakolik je to spíš takovou takový konformní postoj, takže já bych
neřekl, že je nějaká určitá velká dynamika zatím.

mluvčí 
Jak významný tlak na ruský režim mohou představovat rodiče vojáků, kteří byli odesláni na Ukrajinu, nebo by tam mohli být
odesláni v nejbližších dnech?

mluvčí 
Samozřejmě je to potenciálně právě ta protestní skupina, protože samozřejmě těch vojáků tam přichází o život čím dál víc.
Přesný počet není znám, protože ruské ministerstvo obrany, pokud se nemýlím, jenom jednou řekla u řekl o 500 padli vojáci,
ale Ukrajina, říká úplně na čísla 12 nebo 13 000, což podle mě trošku přehnaný údaj, ale samozřejmě čím díl trvá tato válka,
čím samozřejmě větší obavy strach a možná i protest bude vycházet právě z této skupiny těch příbuzných ruských vojáků, ale
zatím zatím není neuplynul ještě tolik času, aby ten protest jaksi zformoval.

mluvčí 
Deník N přinesl rozhovor Petry Procházkové člověkem, který Rusům velmi často promlouvá z obrazovek státní prorežimní
televize, kde hájí Putinův režim, konkrétně s politologem Dmitrijem je stav jevem. Ten jí hodně konfrontačním duchu mimo jiné
zopakoval tvrzení, že na Ukrajině je fašismus dominující politickou silou. Prohlásil, že Češi, respektive obyvatelé západu
považují Rusy za šváby a že o Rusku nic nevědí. Řekl byste, že to, co předvádí pan politolog, je typická ukázka té oficiální
ruské linie?

mluvčí 
Ano, v tom možná takovým nejenom k nejradikálnějším provedeny, i když po začátku invaze Sudka propaganda opravdu
radikalizuje a jsem se díval před nedávnem na hlasu významného ruského propagandisty v hodinách sójová, a to, co tam
zaznívalo. Opravdu toho zůstává rozum stát, protože tam tento moderátor a jeho host jeho host v podstatě uvažovali o tom, že
aby se Rusko nemělo zastavovat na hranicích Ukrajiny a mělo jaksi pokračovat a zaznívaly tam nějaký narážky, které vlastně
by se dalo vykládat jako možnost. Použití je tady zbraní, takže opravdu to, co to, co se tam teď dovoluje ta propaganda je
neuvěřitelný a neznat mezi opravdu nezná.

mluvčí 
Jak velká část obyvatel Ruska opravdu může sdílet tyto postoje tyto názory.

mluvčí 
Jak už jsem řekl, těžko říct, protože podle průzkumů, které už byly skutečně to začátku invaze podporuje tuto válku zhruba mezi
60-70 procenty respondentů točí 25-30 % nicméně říkám, že těžko říct, jestli mezi tou většinou opravdu to vláda převládají lidi,
kteří věří upřímně této propagandě a plně podporují půjčenou válku, anebo je to spíš snaha dát poskytnout odpověď takovou,
jaká se jaksi očekává ze strachu nebo jsou losos takového konformního postoje.

mluvčí 
Říká ve speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus k válce na Ukrajině editor ruské redakce rádia Svobodná
Evropa rádia Svoboda Jaroslav Šimov na slyšenou.

mluvčí 
Na shledanou.
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mluvčí 
A od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Tomáš pancíř.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 14:46 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 23 100 165,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ukrajina patří k těm největším dodavatelům pšenice, kukuřice a slunečnic v rámci v rámci Evropy podpoříte ten návrh na
zrušení přimíchávání.

mluvčí 
Biosložky podívejte se pro nás je pro hnutí SPD je důležitá 1 jediná věc, když si vezmete kalkulačku a zjistíte, že to bude
levnější pro lidi, tak to podpoříme i pro jenom úplně jedno, jestli je, jestli víc vláda nenávidí Putin nebo Babiše pro nás důležitý,
jestli se to zlevní, jestli se levný, jestli se zlevní pohonné hmoty, tak to určitě podpoří. Ale.

mluvčí 
Jako místopředseda hospodářského výboru, tak myslíte si, že se zlevní.

mluvčí 
Já si to úplně nemyslím, možná mi já se bojím toho, že, že díky tomuto kroku zůstanou ty peníze zase u distributorů nebo u těch
prodejců a úplně si to nemyslím, ale pokud bude šance, že se zlevní a nikdo nám vláda nám řekne, že se to zlevní, tak rádi
proto zvedneme ruku, ale pane doktore, abych.

mluvčí 
Když tady vy totiž jako opozice jste kritizovali vládu, že nedělá dostatečné.

mluvčí 
Kroky ano.

mluvčí 
Nahoře na dá snižování dcera mohla omezit ceny pohonných hmot hmot a elektřiny. Není to tak, že i ta DPH a případně
snižování daně z přidané hodnoty, případně snižování spotřební daně u pohonných hmot také nevíte, jestli to nezůstane u těch
čerpacích stanic na maržích distributorů, jenomže protože to se velmi těžko ovlivnit tržní. Ano.

mluvčí 
Já chápu, ano, ale ale spotřební daň, například dělá 10 Kč a jestliže už je to tak velká cena, tak prostě už to musí zanechat. Už
to musí zanechat nějakou stopu, už si to nedovolí ti distributoři jako vzít do kapsy 10 Kč, to to prostě není možné.

mluvčí 
Od konkurence nedovolí myslíte? No.

mluvčí 
Myslím si, že když to 2 Kč utrpěl schopni si nechat si si vezmu do kapsy třeba korunu a korunu sleví takto běžně funguje, ale
když spotřební daň nebo DPH větší, tak je jistota, že se ty pohonné hmoty zlevní a nechte mi říct, ještě prosím, 2 věty my
kritizujeme vládu a říkáme, že by měly zlevnit, že by zastropovat, jak energie, tak on hmoty a Marek pan předseda Benda říkal,
že, že ta válka prostě něco stojí, ale ta nás přece bude stát, bude na státu ubytování, když jenom ty kupecké počty, podle jak
jsou navrženy ty ceníky i 25 miliard ročně. Zdravotnictví bude to školství buďto další věci, takže zásoby strašně moc peněz, ale
my to chápeme, takže když teď ještě nepotřebuju nepomůžeme například českým firmám s těmi pohonnými hmotami s
energiema, tak prostě tu tu ekonomiku to může zlomit, a to jsou to jsou to jsou vážné věci, protože spousta těch firem tyto
vysoké ceny energií pohonných hmot nemusí přežít o to jde a měli bysme měli bysme pro český firmy a český občany něco
udělat. Dokážete si představit, pane doktore, jak třeba ti senioři budou platit až v dubnu, přijdou zálohy na na energie na příští
rok tak tak prostě se obáváme toho, že spousta z nich to v těch rodinných domcích, ve kterých žijí to nebudou schopni
dlouhodobě platit, zase si budou shánět kamínka a budou chodit na dřevo obou topit prostě je to problém a já bych chtěl, aby
se tím vláda zajít za ubírala a my vám to jako vládě budeme na každé schůzi připomínat, co si čeští občané, kteří mají a budou
mít v budoucnu velké.

mluvčí 
Problémy. Předsedo, Lindo, jak s tímto voláním na naložíte, když opozice říká, zastropuje tady asi.

mluvčí 
Ano, míchají ty těch od věci dohromady 1 jsou ceny energií, který už jsou z podzimu, který vůbec nesouvisí, jsou se současnou
současnou krizi na Ukrajině, které souvisejí mnohem víc New Green dílem, který spolupodepsal. Pan předseda Babiš jako
předseda vlády s tím, jak se začal provádět. Já myslím, že Bus bude muset být Evropě nijakým způsobem, řekněme, upraven.
Já nechci říct, zrušen ale upraven, že prostě není možný počítat s plynem jako tranzitním zdrojem na dalších 10 let, pokud jako
Putin napadl Rusko, ale to jsou, to jsou nějaké dlouhodobější proces. Já jenom upozornit a začal s tím paní kolegyně
Schillerová v podstatě kolega Fiala to v tom pokračuji. Peníze nerostou na stromech. Vy jste se takhle chovali během svého
vládnutí celou dobu covidu jste se chovali, že peníze rostou stran výsledkem byla osmiprocentní inflace ještě předtím, než jsme
se dostali do situace dost do válečné situace na Ukrajině. Není možný pořád říkat stát něco dá stát odpustí daně stát udělá. Ta
tohle uvítala.
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mluvčí 
Kdyby stát reagoval pro jednotlivé nemocnice Bendu, kdyby stát zastropovat tzn. zajel přísnější a jeli válka, tak sáhnul na
některé tržním mechanismu.

mluvčí 
Zastropoval ceny benzínu.

mluvčí 
Třeba ceny pohonných.

mluvčí 
Hmot ceny pohonných hmot.

mluvčí 
A myslím, že do tří dnů máme okamžitě litr, anebo podívejme, co se stalo Maďarsku, ne pojďte zúčastňoval Maďaři fronty,
fronty u pump je do tří dnů. Máme máme fronty, pomůžu ti lidi v Brně.

mluvčí 
Začnou už naskakují. Já se k dalším platit, jestli můžu, pane redaktore, ano, velmi stručně, protože shodoval velmi stručně,
prosím, vás, díky inflaci a vůbec nebudu hádat. Já jsem ráda dneska váš pan předpremiér řekl, že mně, že Cop svaz aspoň za
ty pohonné hmoty může Putina Babiš se měl party jsem slyšel, tak jsem docela mě to potěšilo. Splnily se za to, že nebo že
tomu, že za to může Putin jaksi jednu věc díky inflaci. Vy budete mít neuvěřitelně moc víc peněz ze státního rozpočtu už v lednu
to udělal 62 miliard. Já si tipnu inflace přes 11 % to bude ještě víc dubnové makroekonomické predikci. Jenom říkáme, vraťte
část peněz lidem nakonec covidu jsme to taky udělali, taky jsme pro minulost sociální rozpor celý je vše ale navrhli rády
předseda nebyl jste u toho, nezlobte se, nerozumíte rozpočtu. Podíl daní na pohonných hmotách dělá až 50 % nikdy přes 50
někdy kolem 50 % tak my říkáme část. A vy byste správný argument říkat, jak zajistíte, že se to nechají distributoři, no právě
tím zastropováním, když tam dáte strop třeba 35 Kč a pak prominete DP neříkám navždycky teď na tu nejhorší dobu. A já mám
tady jmenované země Francie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Kypr,
Estonsko Německo trefovali Itálii Nizozemí krytu udělali nějaké formě, tak prostě, proč ne my mnohdy.

mluvčí 
Dokonce opozičním návrhem už.

mluvčí 
Leží už ve sněmovně. My jsme už dali návrh jsme tento týden pustit nové vládě. Podali jsme poslanecký návrh na prominutí
DPH nebo na snížení na nulu na pohonné hmoty?

mluvčí 
Já jsem rád, že mě, že mě Frantík předsudky a začal jako někoho, kdo nerozumí rozpočtu. Já s tím souhlasí dnes rozpis nikdy
zabit srovnal ji z Limy NKÚ řekne, že sekera vládl za poslední 2 roky 800 z toho 384 byla na covidový věci, tak mi řekněte, kde
je ten zbytek. Tohle tohle číst umím 384 od 800 vody čistými. To.

mluvčí 
Byla tzv. přímá pomoc a pak jste musel pomáhat ve zcela v dalších oblastech, tak jako budete muset vy, jako jsou sociální
dávky, už také musí teda sociální dávky, také jsme schválili Ukrajina Frgál.

mluvčí 
Řekl Nejvyšší kontrolní úřad, ale nejsem já, jestli to, když se.

mluvčí 
Ale nejenom 1 ho.

mluvčí 
Rád ještě diskuze bude pokračovat. Alena Schillerová Marek Benda Radim Fiala byli hosty otázek. Děkuji vám, dámo a pánové.

mluvčí 
Děkuji za pozvání. Děkuju.

mluvčí 
Přeji hezký zbytek neděle za prvé vám přeje, pokud možno klidnější časy otázky se přihlásí opět příští týden v neděli ve 12
hodin. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.

mluvčí 
Ruský raketový útok na.

mluvčí 
Vojenskou základnu ve městě javory nepřežilo nejméně 35 lidí. Na místě přes 130 zraněných uvedl gubernátor lvovské oblasti.
Základna se nachází zhruba 20 km od polských hranic. Tato část země přitom byla bojů z velké části ušetřena. Sirény varující
před leteckými nálety se dnes rozezněly například u Kyjeva Charkova nebo Oděsy.

mluvčí 
Ale zbytek toto je důvod, proč žádáme na to, aby uzavřelo letecký prostor, protože boj s nepřítelem, který nejenže vstoupil na
Ukrajinu, ale taky střílí rakety i nezbytné mít spolehlivý systém vzdušné obrany volné.
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mluvčí 
Česko poskytne.

mluvčí 
Ukrajině další vojenský materiál v otázkách Václava Moravce to řekla ministryně obrany Jana Černochová. Dosud stát poskytl
zbraně za 725 000 000 Kč. Další dodávky budou podle ní za podobnou částku.

mluvčí 
Opět hledáme nějaké možnosti vojna nákupu vojenského materiálu, který by šel prostřednictvím vlády v rámci nespecifikované
materiálu. Částka bude minimálně jednou tak vysoká.

mluvčí 
Takže další 725 milionu, v jakém časovém úseku.

mluvčí 
Podle toho, jak se nám podaří některé materiály nakupovat.

mluvčí 
Obě opoziční hnutí v Poslanecké sněmovně podpoří vyslání 650 českých vojáků na Slovensko v otázkách Václava Moravce to
řekl šéf poslanců ANO Alena Schillerová a předseda klubu SPD Radim Fiala. Shodli se taky na tom, že opozice bude vládu v
otázkách humanitární pomoci pro Ukrajinu podporovat i v budoucnu.

mluvčí 
Já jsem dokonce nabídla i na plénu Poslanecké sněmovny. Nabízí to opakovaně. Pojďte využít naše know how, protože my
jsme měli zkušenosti, měli jsme zkušenosti s covidem ubytování s dalšími programy. Tam by bylo třeba teď úplně jednoznačně
využitelný. Ten diskutovaný s provozovateli těch ubytovacích zařízení svazy komorami, tam se dá od čeho píchnout.

mluvčí 
Samozřejmě SPD pro abysme nabídli humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ale chybí nám nějaká relevantní data, kdyby
vláda premiér měl říct opozici a kolik jsme těch uprchlíků schopni přímo.

mluvčí 
Turecký.

mluvčí 
Ministr zahraničí řešil se svým ruským protějškem situaci víc než 80 tureckých občanů, kteří uvízli. V mešitě jeho ukrajinskému
přístavním městě mariupol. To je v obležení ruských jednotek už několik dní v řadě navíc selhávají snahy o evakuaci lidí z
místa nebo o doručení humanitární pomoci. Ankara doufá, že brzy dojde ohledně přesunu trochu pokroku. Dosud Ukrajiny
evakuovala téměř 14 000 svých občanů.

mluvčí 
I BIS pana Lavrova jsem nežádal o podporu při evakuaci těchto našich občanů v Mariupolu, protože tam pokračují, co chcete
jiné už několik dní do našeho máme naše autobusy, ale kvůli pokračujícím ostřelování nemohou do města vjet.

mluvčí 
Cena benzínu v Česku poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu klesla včera ho řidiči mohli nakoupit v průměru za 47 Kč 12
haléřů. Naopak nadále zdražuje nafta její průměrná cena v sobotu stoupla na 49 Kč 53 haléřů. Nejdražší benzín natankují řidiči
v Praze. Nafta pak stojí nejvíc ve Středočeském kraji.

Nejméně 35 lidí nepřežilo ruský nálet na vojenskou základnu ve městě javory. Dalších minimálně 130 lidí. Zraněných základna
se nachází zhruba 20 km od polských hranic. Tato část země přitom byla bojů z velké části ušetřena. 1 člověk pak nepřežil
ostřelování obytné budovy ve městě černý IF. Bojuje se i nedaleko Kyjeva sirény varují taky před nálety u Charkova nebo
Oděsy.

mluvčí 
Vynálezy tak toto je důvod, proč žádáme na to, aby uzavřeli letecký prostorech, protože bolest nepřítelem, který nejenže
vstoupil na Ukrajinu, ale taky střílí rakety, je nezbytné mít spolehlivý systém, je možné obrany volné.

mluvčí 
A nejnovějším zprávám také připojíme analýzu komentář naší rasy institutu mezinárodních studií fakulty sociální věd Univerzity
Karlovy v Praze. Při dobré odpoledne. Děkuju, že jste přišel. Poté, co jsme sledovali, možná i tyhle záběry vidíme, že byla
bombardována, tedy oblast, která je stále blíže k polským hranicím, jak moc tohle postupování ruské armády ještě víc třeba
zbystří pozornost západu aliance?

mluvčí 
Já si myslím, že se jednalo přímo vzkaz v Severoatlantické aliance, protože víme, že ten polygon v Bavorově, který se stal
terčem toho dnešního raketového útoku, bývá využíván i západními vojsky pro trénink Ukrajinců, takže myslím si, že se na
přímý vzkaz alianci, že v případě, že by se hodlá více angažovat. To angažmá samozřejmě může mít řadu podob i v podobě
třeba pouze těch dodávek zbraní, takže musí počítat s tím, že a může být terčem útoku a v tento útok zcela koresponduje s
včerejším vyjádřením náměstka ministra zahraničí věcí Ruské federace Čapkova, který řekl, že konvoj s dodávkami zbraní pro
Ukrajinu Rusko považuje za legitimní cíl pro pro své útoky.

mluvčí 
Když se tedy zaměříme na to angažovanost západu americký prezident Joe Biden k tomu rozhodl nově o poskytnutí další
pomoci Ukrajině, tak měla mít hodnotu nějakých 200 000 000 USD. Stále proudí pomoc z ostatních západních států, ačkoliv
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tedy ačkoliv de iure, ale lidem se ve válce není. Jsou tahle angažovanost na Ukrajině 18 dní od začátku ruské invaze vlastně de
facto znamená.

mluvčí 
Tak je to velice důležitá součást celkové strategie vůči Rusku. 1 se tady o posilování obranných schopností kapacity
obranyschopnosti Ukrajiny a 1 se tady současně i o posilování schopnosti odstrašení v podobě toho odepření tzn. Ukrajina
díky těmto dodávkám. I díky těmto dodávkám je schopná páchat těm invazním a okupačním vojskům masivní ztráty a celá ta
válka je problém, který neskončí minuty minutu, tady je potřeba se připravit na to, že bude nějakou dobu trvat a tímto
způsobem se sází, jak už jsem řekl, schopnost Ukrajinců páchat Rusko ruské armádě takové škody, aby Rusko samo zjistil, že
těch svých cílů minimálně vojenských cílů, které prosazuje pomocí té ozbrojené intervence nebude nebude schopno
dosáhnout.

mluvčí 
Další volání po vyhlášení bezletové zóny. Vy hodnotíte ze strany Ukrajiny?

mluvčí 
Tak je to logickým požadavkem Ukrajinců, nicméně konkrétně na tuto otázku, abych se přiznal, nemám jasno odpověď nemám
na to jasně vyhraněný názor a jsem malinko skeptický, když tímto operují čeští politici čeští experti, protože Česká republika
rozhodně nebude to území, která případně bude něco takového zajišťovat, skutečně by se muselo jednat o rozhodnutí, které
bude koordinováno napříč členskými státy aliance a v prvé řadě musí účelnosti takového kroku dospět ten stát aliance, který
reálně schopen něco takového zajistit v případě, že bude existovat shoda na tom, že to účelné, a to jsou Spojené státy.

mluvčí 
Podílí se i na to, jak moc tahle válečná krize teď opět nasvědčuje ty různorodé postoje, které se bojí i Evropy, ať už je to třeba
zařazení Ukrajiny na seznam kandidátských zemí pro vstup do EU nebo případně pohled na dovoz ropy plynu z Ruské
federace.

mluvčí 
Tak v Ukrajince je dnes denně tím, že jsou ochotni pokládat skutečně život za hodnoty, které Evropa vyznává v, aniž by se
zajímá velmi často of stála pevně stála dokládají, že momentálně skutečně do té Evropy patří, myslím si, že toto jejich
očekávání spojené s poskytnutím nějaké jasné evropské perspektivy. Bude bude uspokojeno, to si myslím, že je, že je zřejmé,
pokud jde o to záležitost spojenou s přetrvávající závislostí, zejména některých členských zemí Evropské unie na ruských
dodávkách energetických surovin v případě ropy to není tak akutní záležitost. Problémy tady zejména zemní plyn. To je to je
problém dlouho a velice bych si přál, aby ta stávající ruská agrese proti Ukrajině skutečně Evropanům a zejména těm, kteří
takovým krokům byli skeptičtí, otevřela oči v tom smyslu, aby si uvědomili, že závislost na.

Státu, který hrubě ostentativně porušují elementární principy normy mezinárodního práva je věc, která je extrémně riziková a
ukazuje se, že takhle krizové situace, jako je ta probíhající ruská agrese proti Ukrajině, a to v Evropské unii, potažmo a další
západní struktura svazuje ruce, pokud jde o možnost v nějaké protireakce a teď narážím třeba možnost uvalit na Rusko
skutečně takové sankce, které Rusko pošlou pošlou do kolen tak, aby Rusko si nemohl dovolit tu válku, a to jsme agresivních
chování dlouhodobě financovat.

mluvčí 
Podívejme se ještě na postoj dalších hráčů. Jak vy třeba čtete ten izraelský, protože ten je mnohými kritizován jakožto
opatrnický, dá se na něj ale nahlížet i z té perspektivy, že prostě Spojené státy se v zásadě stahují z regionu Blízkého východu,
když to vezmeme optikou některých kroků Rusko ten prostor třeba využívá Izrael s ním prostě musí mluvit.

mluvčí 
Já nejsem expert na Izraelce, že bych toto nechtěl moc rozebírat, ale já si myslím, že tady na té politice Izrael se může promítat i
to, že Izrael sám má velice výraznou ruskou ruskojazyčnou menšinu, která zjevně je i politicky vlivná, pokud jde o domácí
situaci, nicméně pokud jde o ten samotný ruskou korejský konflikt, tam se nejsem vědom toho, že by pozice Izraele byla
nějakým způsobem převažující rozhodující hrála nějakou větší roli.

mluvčí 
Co z toho rozklíží Západem, může získat Čína, když se podíváme na ty postoje, které se stále ještě úplně veřejně vykreslují pro
ani proti, ale třeba v tom mediálním prostoru čínském. To spíše nahrává v některých momentech té ruské strany.

mluvčí 
Tak Číňané vzhledem k tomu, že jsou další velice významná mocnost, která sází na revizi stávající mezinárodní uspořádání
určitě proti ruským agresí a těm podvratným aktu aktům krokům a nebudou nějakým výrazným způsobem protestovat pro Čínu.
Ta stávající krize samozřejmě příležitost vidět Ameriku za angažovanou víc Evropě, což může mít za následek to, že Američané
nebudou tolik priorit izolovat Pacifik, kde Čína hodlá uplatňovat už uplatňuje velice asertivně svoje svoje mocenské aspirace,
takže asi takhle, ale a zatím ptát agrese proti Ukrajině skutečně záležitosti Vladimira Putina, dokud Vladimir Putin nějakým
způsobem buď bude odstaven od moci, anebo nebude náležitě vysvětleno, že ten ten jeho krok je sebevražedný, tak si myslím,
že ani Čína v tomto nějakém řešení nemůže sehrát nějakou větší roli.

mluvčí 
Říká Jan Šír, který byl hostem čtyřiadvacítky. Já vám děkuju za to, že jste přišel.

mluvčí 
Děkuju, děkuju za pozvání.

mluvčí 
Důsledkem války na Ukrajině je uprchlická vlna. Podle mezinárodní organizace pro migraci přinutil konflikt útěku skoro 2 600
000 lidí. Víc než polovina z nich zamířila do Polska k pátku hlásila tamní pohraniční stráž, že hranice překročilo 1,5 milionu
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uprchlíků.

mluvčí 
Ta situace se dramaticky změnila od toho minulého týdne minimálně, kdy hranice překračoval 140 145 000 a lidí za den teď je
to teď ta čísla jsou zhruba poloviční a je tomu uzpůsobený ten provoz a přes hranice a zatímco v minulém týdnu od začátku
invaze to byl spíše živelný přechod hranice lidí, které zavezli jejich rodiny třeba na začátek fronty a oni potom pokračovali dále
a pěší, tak to už se ale skrze neděje překračují hranice v autech nebo v autobusech, které vyjíždějí koordinovaně ze Lvova a
ukrajinské úřady ty uprchlíky a dávají do do menších skupin, takže ty skupiny potom celníci proclít zároveň ten provoz na
hranicích se výrazně zlepšil. Stále tam jsou dobrovolníci stále tam jsou různé organizace, které se zabývají a pomoci
potřebným, ale teď už to vypadá, takže uprchlíci si zkrátka a vypít čaj dají teplou polévku pokračují dále do větších měst jsou
taková sběrná centra body, ve kterých, ze kterých vyjíždějí autobusy koordinovaně dále na západ do Německa do České
republiky.

mluvčí 
Cílovou zemí části uprchlíků také Česko Ukrajinci nejčastěji míří do Prahy nebo středních Čech. Pražské asistenční centrum na
Vyšehradě odbavilo od začátku ruské invaze víc než 30 600 lidí do hlavního města teď zdravím Elišku, Záleskou Eliško. Kvůli
přehlcení v Praze byly včera někteří žadatelé rozvezeni do jiných regionů, o kolik lidí přesně šlo.

mluvčí 
Hezké odpoledne. Včera odtud z Prahy autobusy rozvezly do jiných krajů 188 lidí. Tím největším problémem tady hlavním
městě je ubytování magistrátu už došly veškeré ty komfortnější možnosti, a proto už přistoupil k provizorním řešením. Právě
kvůli tomu strávili už někteří Ukrajinci noc v tělocvičně vůbec poprvé přespali v jedné z pražských tělocvičen. Noc strávili noc na
včerejšek. Na dnešek už se přidaly některé další městské části a primátor pražský primátor Zdeněk Hřib vyzval tedy všechny
městské části, aby zřídily provizorní ubytování. Právě v halách nebo tělocvičnách a nabídli ho. Nabídli je k tomuto využití. V
podvečer mají jednat hejtmani se zástupci vlády. Podle šéfa asociace hejtmanů také hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby
má být tématem právě ta dlouhodobost toho ubytování. Podle něj je tedy možné teď ty uprchlíky ubytovat v tělocvičnách, ale
chcete nějaké dlouhodobé a systémové řešení v otázkách Václava Moravce dnes mluvil o tom, jak se proměnil ten trend od
začátku ruské invaze. Do začátku podle něj přicházely do Česka lidé, kteří tady někoho mají někoho znají, měli třeba to
ubytování zajištěné v posledních dnech ale přichází i ti, kteří v Česku nikoho neznají, žádají rovnou asistenčních centrech i o to
ubytování. Podle něj tedy ty humanitární tábory tak jak o tom mluvil, by měly vzniknout brzy v krajích. Mluvil o tom, že by měly
být, ale v rámci nějakého začlenění vhodně umístěné tak tedy, aby třeba děti měly kam chodit v tom místě do školy. Úplný
základ podle něj bude, aby se dalo to místo připojit na kanalizaci nebo elektrickou energii zmiňoval, že by to mohlo být
například blízko bývalých vojenských základen, anebo letišti.

mluvčí 
Jihočeské krajské asistenční centrum pro uprchlíky funguje na letišti u Českých Budějovic. Tam míříme na místě Nikol
Coufalová Nikol je tam nápor?

mluvčí 
Hezký den. Podle dobrovolníků, kteří zde pracují, patří ten dnešní den mezi jednoty klidnějších. Od rána se tu zaregistrovalo
bezmála 90 ukrajinských uprchlíků od začátku fungování tohoto registračního centra na letišti v Plané u Českých Budějovic.
Jich přijelo ale už přes 4000. Velká většina se to zatím jen vyřizuje potřebné papíry, jako je třeba pojištění zaměstnání, ale o
ubytování, jak bylo řečeno, zatím žádalo jen málo z nich. Podle vedení kraje by to mohlo být také tím, že v těchto ne zatím jen
přijíždějí Ukrajinci, kteří zde na jihu Čech mají nějaké známé nebo příbuzné nápor těch, kteří budou potřebovat volné kapacity
se teprve očekává. Jihočeský kraj chce poskytnout například volné internáty a chce také jednat se soukromníky a hotely, které
zatím neobsadili turisté.

mluvčí 
Tisíce ukrajinských uprchlíků odchází také do sousedního Moldavska Rumunska. Právě odtud se přes Maďarsko vrací do
České republiky zástupce šéfredaktora respektu. Tomáš brojí, kterého také vítám v našem vysílání, přeji pokud možno, dobrý
den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Nám, prosím popište, kde přesně se nacházíte teď jakou prožíváte jako za sebou máte reportérkou cestu, jak to třeba také
vypadalo při přechodu na hranicích Ukrajinu?

mluvčí 
Tak teďka aktuálně to není zajímavé. Teď jsme už v Maďarsku před Budapeští Pars pár kilometrů a přijeli jsme dneska v noci,
teda pardon, dneska jsme přejeli z Rumunska a kdyby jsme spali optimismus Moldavsku právě které si zmiňovala a ještě
předtím, a to vlastně hlavní cíl naší cesty nebyly v Oděse, odkud odchází lidé z Moldavska hlavně z toho z toho z toho regionu
okolo Oděsy, což je nejvyšší vojenský přístav a očekává se každým dnem vlastně očekává, že se stane terčem útoků, protože
doposud nestalo ruského útoku, akorát dneska to padlo na obou podobně překvapivě, ale to neznamená, že, že na vodě jsou
nedojde ke v průběhu i dnů.

mluvčí 
Předtím také varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Objevují se právě spekulace, že do úderu by se dokonce mohli
zapojit i ruské jednotky z Podněstří, na jaké ose se tedy Oděsa nachází, protože do okolí mířily ruské výsadkové lodě, co jste
tam zažili vy?

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 89 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
To snažili připravit město je prostě připravené. Ono to centrum, to město loni tedy, zdá se být do prázdné. On není tady
prázdné. Vždy odešel a místo míst venkov nějakých jste mimo tu nějaký sníh chat nebo víkendu domů nebo za příbuznými do
vesnice. Na vesnici jako nedalekou a prázdné centrum vlastně obložené spoustou z nich pytlů barikád, tak těch lidí takových
ježků pak už to improvizované, čím blíž centru. Tím vlastně ta si toto opevnění hustší a pak tam zapojují takové kavárenské
stolky prostě svázané, všechno se v ruce a samotné, co vlastně ty největší pamětihodnosti Oděsy, nebo to samotné centrum
od opery dál tím schodům slavný Potěmkinových a potom dál k řece k moři, tak to už ten přístupu. Oni se a proč to tak je, proč
vlastně o tom útoku tak spekuluje, tak krom toho, nebo proč se očekává, tak krom toho, že ten větší přístav, tak má přesně tak
má rodinu v opozici, kde by se Rusku podařilo dobýt děsu vlastně spojí úplně celé to pobřeží černého Azovského moře a má
pod kontrolou a v momentu, kdy bude mít děsu, o co jí po nějakou svojí mocí, tak už je to kousíček po městě, kde už má
nějaké, což to enkláva kusy Moldavska utrženého řekl ministr a najednou dokáže Ukrajinu vlastně obklíčit ještě daleko větší
home množství jejího toho kraje, a to je vlastně velká ta nízká míra by byla, čili to se v případě Oděsy hraje konto, že to je
prostě hrozně velké už město, tak strategicky, když uděláte mapu aktivně, že nic oděv tzn. to tato ohrožení Ukrajiny na výši teď
nevím, 16 × jedno, jestli prostě to číslo jde, ale rozhodl navýšit tu svoji výhodu, ztratí skokan Rusko teď má.

mluvčí 
Právě z tohoto místa připravujete do vašeho týdeníku reportáž, tak nám ještě, prosím, klidně naznačte. Více, co se vám
podařilo zachytit tak, aby mě zajímalo, jestli lidé byli na Ukrajině v tom všem ochotni s vámi novináři komunikovat mluvit.

mluvčí 
Byli ochotní byl vlastně velmi přátelští a otevření a hrozně tam nebyla žádná nervozita, kterou naši kolegové zažívají v místech,
kde už ty boje jsou prostě Martiny tam, jak umírají lidé, padají tam bomby, tak samozřejmě tam každý, kdo tam, tak chodí s
fotoaparátem, je taky pokukuje a poptává se také podezřelý to v Oděse ještě není. Tenhle ten sentiment nějak přítomný. No a
vlastně to vlastně to, jak se čekáte ke my se letos, to je asi ta nej a nemoc vždycky teď s lidmi samotnými. To se ale pořád ještě
v kavárnách, kde se baví. Nakonec se s ním pak vylodění prostě o tom, kde to bude, kdy to bude, protože ještě nestalo, proč
těch 5 lodí, které tam v minulých dnech nečte se to dá ještě týden zpátky, které se objevilo Nového Města, tak proč se od kvůli
teď se spekuluje, jestli teď už počasí, které nebylo mizerné doposud teď už zase hezké, že to samozřejmě pro děsu příjmu,
protože dobré počasí znamená snazšímu skoro dění a no, a to je vlastně víceméně vcelku očekávatelné nepřekvapivě to
hlavní, čím to město žije, protože zatím žádné problémy s dodávkami potravin nebo léků nebo peněz, buď je v bankomatech
nebo čehokoliv to město nemá město má spojení se světem docela vlastně z kroků, takže to hlavní cíl čekala, když to skončí
tahle jakoby relativní relativní klid relativní, tak kdy a jestli, takže spíš kdy přijde.

mluvčí 
Přesto všechno jeho jsou i tam nějaké silnější tendence a případně jak silné jsou a tam ty tendence město opustit odejít z toho
regionu, jak se to případně lidem daří, pokud se tak rozhodnou.

mluvčí 
Daří se jim to relativně dobře, protože všichni dosud odchází, tak vlastně skoro všichni odchází přes 1 přechod do Moldavska.
Pokud do Moldavska zrušen zdaleka, když vlastně asi jediná možnost, jak tu zemi, jak to město opustit a ne nepouštět se
přestanou jakoby strastiplnou cestou zemí a smetanka a i když už vlastně Moravská odešlo dobrých přesnější lidí z Ukrajiny,
tak ten přechodně by se nestalo, že by nějak zahltil, by tam byly nějaké hrůzostrašné fronty, jako vlastně docela plynule obíhá
a obíhá ubíhá a čili ta cesta přes hodně jsme vlastně komfortní, čili ti lidé, kteří jsou si chtěli odejít, tak tak těm už to udělali a
nějak synka a není není to nějaká tak hrozného jako bylo uplynulých dnech na přechody do Polska. Je prostě to vlastně bylas
to těžko říct, je to představitelná situace zdravotně klidní. Tady to bylo jako místní velkou smůlu, tak to byla několik hodin, čili v
tomhle vodu i v tomhle odhady zatím štěstí, že ten, že ta cesta do Moldávie je, že vlastně relativně komfortní a bezpečná a a
rychlá, protože to kousíček neřekl. K vodě se nebo viděl, že zničili 70.

mluvčí 
Tak já vám děkuju za váš čas pro zpravodajkou čtyřiadvacítku za váš komentář a za rozhovor a šťastnou cestu domů.

mluvčí 
Děkujeme pane.

Pokud by Rusko na Ukrajině použilo chemické zbraně, muselo by se na to podle polského prezidenta vážně zamyslet, jak
odpovědět. Andrzej Duda to řekl v rozhovoru pro britskou BBC. Obavy z možného chemického nebo biologického útoku na
Ukrajině zesílily po ruských tvrzení, že Kyjev na svém území s podporou USA provozuje laboratoře na výrobu biologických
zbraní. Podle západu se tak ale Moskva tvrzením, které nedoložila, snaží získat záminku pro to, aby zbraně použila sama.

70 % Čechů proti ruskému požadavku, aby Ukrajina nevstoupila do Severoatlantické aliance. Pětina by naopak Kremlu
vyhověla negativní postoj výrazně zesílil po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Kantar
pro Českou televizi.

Víc než 320 lidí dnes zadržela policie v Rusku při protestech proti válce na Ukrajině. Úřady očekávají, že počet zadržených
ještě poroste, kde jsou během demonstrací zatýkání až 27 městech po celém Rusku. Protestní akce se konaly třeba ve
Vladivostoku sibiřském Tomsku nebo v Moskvě Petrohradu. Od začátku ruské invaze v zemi policisté zadrželi víc než 14 000
lidí.
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mluvčí 
Je 18 hodin a my na zpravodajské čtyřiadvacítce nabízíme další zprávy, hezký den.

Rusko podle tamního ministerstva obrany při útoku na základnu ve městě javory zlikvidovalo 180 zahraničních žoldnéřů. Podle
zahraničních agentur to ale nejde ověřit. Základna se nachází 20 km od polských hranic. Podle gubernátora oblasti na místě
zemřelo nejméně 35 lidí. Dalších 134 zraněných.

Obě opoziční hnutí v Poslanecké sněmovně podpoří vyslání 650 českých vojáků na Slovensko v otázkách Václava Moravce to
řekl šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a předseda klubu SPD Radim Fiala. Shodli se taky na tom, že opozice bude vládu v
otázkách humanitární pomoci pro Ukrajinu podporovat i v budoucnu.

mluvčí 
Já jsem dokonce nabídla i na plénu Poslanecké sněmovny. Nabízí to opakovaně. Pojďte využít naše know how, protože my
jsme měli zkušenosti, měli jsme zkušenosti s covidem ubytování s dalšími programy, tam byl třeba teď úplně jednoznačně
využitelný. Byl diskutovaný s provozovateli těch ubytovacích zařízení, svazy komorami. Tam se dá od čeho odpíchnout.

mluvčí 
Samozřejmě SPD pro abysme nabídli humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ale chybí nám nějaká relevantní data, kdyby
vláda premiér měl říct opozici a kolik jsme těch uprchlíků schopni přímo.

mluvčí 
V současné denní přírůstky lidí nakažených koronavirem ministra zdravotnictví Vlastimila válka neznepokojují, řekl to České
televizi v posledním týdnu se pohybovaly přibližně stejné hranici jako o týden dříve válek zároveň doporučuje testování a
očekává, že by se začátkem dubna měla být, že se začátkem dubna by měla skončit povinnost nosit respirátory hromadné
dopravě.

mluvčí 
Opravdu to jediné, co ovlivňuje něco nějakým způsobem k očkování, ja to, co by asi měl pořád každý zvažovat očkování stejně
na podzim bude nutné přeočkování a teď je potřeba očkovat kvůli tomu, že kolik seniorů kdokoliv, kdo má vážný průběh, kdo
má jakoukoliv komoditu obezitu. Pokud se nakazí, tak pořád obrovské riziko, že bude mít vážný komplikace nebo dokonce, že
dobře to si myslím, že zbytečné.

mluvčí 
Vláda příští týden pokyn k zahájení tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Konečného výběru se
nebudou moci zúčastnit čínské ruské firmy. Premiér Petr Fiala to řekl České televizi. Vláda chce se stavbou nového bloku začít
v roce 2000 2029 a o 7 let později by mohl být zahájen zkušební provoz. Současné bloky elektrárny Dukovany nutné odpojit
nejpozději v roce 2045.

mluvčí 
Vláda udělala všechna všechna rozhodnutí, která jsou potřeba udělat, aby vlastně firma ČEZ mohla začít pracovat na tom
tendru je potřeba to všechno udělat rychle začít všechny ty procesy tak, abysme do konce roku 2024 už měli vybraného toho
dodavatele, který bude Dukovany stavil.

mluvčí 
Nerozumím tomu, proč už dávno nebyl tendr na Dukovany vypsán, protože my jsme předali v Dukovanech komplet připravené,
a to tak, že bylo připraveno i bezpečnostní posouzení.

mluvčí 
Cena benzínu v Česku poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu klesla. Včera řidiči mohli nakoupit v průměru za 47 Kč 12
haléřů. Naopak nadále zdražuje nafta. Její průměrná cena v sobotu stoupla na 49 Kč 53 haléřů. Nejdražší benzín natankují
řidiči v Praze. Nafta pak stojí nejvíc ve Středočeském kraji.

Nejméně 35 lidí nepřežilo ruský nálet na vojenskou základnu ve městě javory dalších minimálně 130 lidí zraněných. Základna
se nachází zhruba 20 km od polských hranic. Tato část země přitom byla bojů z velké části ušetřena. Podrobnosti jsme probrali
s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

mluvčí 
Já si myslím, že se jednalo přímo vzkaz v Severoatlantické aliance, protože víme, že ten polygon v Bavorově, který se stal
terčem toho dnešního raketového útoku, bývá využíván i západními vojsky pro trénink Ukrajinců, takže myslím si, že se na
přímý vzkaz alianci, že v případě, že by se hodlal víc angažovat. To angažmá samozřejmě může mít řadu podob i v podobě
třeba pouze těch dodávek zbraní, takže musí počítat s tím, že může být terčem útoku a v tento útok zcela koresponduje s
včerejším vyjádřením náměstka ministra zahraničí věcí Ruské federace Čapkova, který řekl, že konvoj s dodávkami zbraní pro
Ukrajinu Rusko považuje za legitimní cíl pro pro své útoky.

mluvčí 
Když se tedy zaměříme na to angažovanost západu americký prezident Joe Biden k tomu rozhodl nově o poskytnutí další
pomoci Ukrajině, tak měla mít hodnotu nějakých 200 000 000 USD. Stále proudí pomoc z ostatních západních států, ačkoliv
tedy ačkoliv de iure, ale lidem se ve válce není. Jsou tahle angažovanost na Ukrajině 18 dní od začátku ruské invaze. Vlastně
de facto znamená.

mluvčí 
Tak je to velice důležitá součást celkové strategie vůči Rusku. 1 se tady o posilování obranných schopností kapacity
obranyschopnosti Ukrajiny a jedná se tady současně i o posilování schopnosti odstrašení v podobě toho odepření, tzn.
Ukrajina díky těmto dodávkám. I díky těmto dodávkám je schopná a páchat to těm invazním a okupačním vojskům masivní
ztráty a celá ta válka je problém, který neskončí minuty minutu, tady je potřeba se připravit na to, že bude nějakou dobu trvat a
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tímto způsobem se sází, jak už jsem řekl, schopnost Ukrajinců páchat Rusku ruské armádě takové škody, aby Rusko samo
zjistil, že těch svých cílů minimálně vojenských cílů, které prosazuje pomocí té ozbrojené intervence nebude nebude schopno
dosáhnout.

mluvčí 
Další volání po vyhlášení bezletové zóny vy hodnotíte ze strany Ukrajiny.

mluvčí 
Tak je to logickým požadavkem Ukrajinců, nicméně konkrétně na tuto otázku, abych se přiznal, nemám jasno odpověď nemám
na to jasně vyhraněný názor a jsem malinko skeptický, když tímto operují. Čeští politici čeští experti, protože Česká republika
rozhodně nebude to území, která případně bude něco takového zajišťovat, skutečně by se muselo jednat o rozhodnutí, které
bude koordinováno napříč členskými státy aliance a v prvé řadě musí účelnosti takového kroku dospět ten stát aliance, který
reálně schopen něco takového zajistit v případě, že bude existovat shoda na tom, že je to účelné, a to jsou Spojené státy.

mluvčí 
Podílí se i na to, jak moc tahle válečná krize teď opět nasvědčuje. Ty různorodé postoje, které se bojí i v Evropě, ať už je to
třeba zařazení Ukrajiny na seznam kandidátských zemí pro vstup do EU nebo případně pohled na dovoz ropy. Plynu z Ruské
federace.

mluvčí 
Tak v Ukrajince je dnes denně tím, že jsou ochotni pokládat skutečně život za hodnoty, které Evropa vyznává, v aniž by se
zajímá velmi často stála pevně stála dokládají, že momentálně skutečně do té Evropy patří, myslím si, že toto jejich očekávání
spojené s poskytnutím nějaké jasné evropské perspektivy. Bude bude uspokojeno, to si myslím, že je, že je zřejmé, pokud jde o
to záležitost spojenou s přetrvávající závislostí, zejména některých členských zemí Evropské unie na ruských dodávkách
energetických surovin v případě ropy to není tak akutní záležitost. Problémy tady zejména zemní plyn. To je to je problém
nadlouho a velice bych si přál, aby ta stávající ruská agrese proti Ukrajině skutečně Evropanům a zejména těm, kteří takovým
krokům byli skeptičtí, otevřela oči v tom smyslu, aby si uvědomili, že závislost na.

Státu, který hrubě ostentativně porušují elementární principy normy mezinárodního práva je věc, která je extrémně riziková a
ukazuje se, že takhle krizové situace, jako je ta probíhající ruská agrese proti Ukrajině, a to v Evropské unii, potažmo a další
západní struktura svazuje ruce, pokud jde o možnost nějaké protireakce a teď narážím třeba možnost uvalit na Rusko skutečně
takové sankce, které Rusko pošlou pošlou do kolen tak, aby Rusko si nemohl dovolit tu válku a svou agresivní chování
dlouhodobě financovat.

mluvčí 
Podívejme se ještě na postoj dalších hráčů. Jak by třeba čtete ten izraelský, protože ten je mnohými kritizován jakožto
opatrnický, dá se na něj ale nahlížet i z té perspektivy, že prostě Spojené státy se v zásadě stahují z regionu Blízkého východu,
když to vezmeme optikou některých kroků Rusko ten prostor třeba využívá Izrael s ním prostě musí mluvit.

mluvčí 
Já nejsem expert na Izrael, takže bych toto nechtěl moc rozebírat, ale já si myslím, že tady na té politice Izraele se může
promítat i to, že Izrael sám má velice výraznou ruskou ruskojazyčnou menšinu, která v něm je i politicky vlivná, pokud jde o
domácí situaci, nicméně pokud ten samotný ruskou korejský konflikt, tam se nejsem vědom toho, že by pozice Izraele byla
nějakým způsobem převažující rozhodující hrála nějakou větší roli.

mluvčí 
Co z toho rozklíží Západem, může získat Čína, když se podíváme na ty postoje, které se stále ještě úplně veřejně vykreslují pro
ani proti, ale třeba v tom mediálním prostoru čínském. To spíše nahrává v některých momentech té ruské strany.

mluvčí 
Tak Číňané vzhledem k tomu, že jsou další velice významná mocnost, která sází na revizi stávající mezinárodní uspořádání
určitě proti ruským agresí a těmto podvratným aktu aktům krokům a nebudou nějakým výrazným způsobem a protestovat pro
Čínu. Ta stávající krize samozřejmě příležitost vidět Ameriku za angažovanou více Evropě, což může mít za následek to, že
Američané nebudou tolik priorit izolovat Pacifik, kde Čína hodlá uplatňovat už uplatňuje velice asertivně svoje svoje mocenské
aspirace, takže asi takhle, ale a zatím ta agrese proti Ukrajině skutečně záležitosti Vladimira Putina, dokud Vladimir Putin
nějakým způsobem buď bude odstaven od moci, anebo nebude náležitě vysvětleno, že ten ten jeho krok je sebevražedný, tak
si myslím, že ani Čína v tomto nějakém řešení nemůže sehrát nějakou větší roli.

mluvčí 
Před několika minutami začalo jednání vlády hejtmanů o uprchlické krizi. Přeplněná jsou především asistenční centra v Praze v
Brně. Celkem už úřady odhadují, že v Česku je až 200 000 uprchlíků. Hasiči dokonce požádali Evropskou unii o ubytování pro
50 000 běženců. Víc řekne Tereza Šedivá. Terezo, zdravím tě Česko plánuje vybudování humanitárních základen, jak by mohly
vypadat?

mluvčí 
Dobré odpoledne. Až všude dojde standardní ubytování, což by podle ministra vnitra Víta Rakušana mohlo být zhruba za 14
dní, tak se vybudují stanová městečka půjde o místa, která budou mít připojení na kanalizaci připojení na elektřinu. Česká
republika už požádala Evropskou unii o 25 ubytovacích modulů. Každý by byl pro 2000 lidí. Evropská unie by měla poskytnout
do dvou týdnů. Jde o moduly, které jsou vytápěné, které mají sprchy toalety, případně i polní kuchyni. Šéf Asociace krajů
České republiky a jihočeský hejtman Martin Kuba dnes v otázkách Václava Moravce. Mluvil o tom, že by mohlo jít o místa blízko
bývalých vojenských základen nebo letišť. Každý kraj má vytipovat 3-4 lokality. V prvních dnech také přicházely do Česka
hlavně Ukrajinci, kteří tu měli například příbuzné, kteří měli zázemí. Teď ale čím dál tím víc přicházejí uprchlíci, kteří tu nikoho
neznají, kteří opravdu potřebují ubytování zajistit.

mluvčí 
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Chtějí zástupci krajů probrat.

mluvčí 
Jihomoravský hejtman Jan Grolich řekl, že hejtmani chtějí slyšet jasnou strategii, jak bude pomoc vypadat v následujících
dnech týdnech, jak bude fungovat spolupráce mezi vládou a kraji. Bude řeč například o přerozdělování přerozdělování
uprchlíků v rámci krajů, například Praha je právě přetížená. My jsme teď například asistenčního centra na pražském Vyšehradě
Vít Rakušan a také mluvil včera o tom, že ministerstvo vnitra už připravuje plány právě na to přerozdělování. Podle rozlohy a
ekonomické výkonnosti jednotlivých krajů. Mluvit by hejtmani měli taky o výše příspěvku na ubytování uprchlíků a o tom, jak víc
zapojit. Soukromý sektor pražský primátor Zdeněk Hřib avizoval, že ten aktuální příspěvek 180 Kč na dospělého. Za den je
nedostatečně hlavně pro Prahu, kde ty ubytovací kapacity jsou za jiné ceny než ve zbytku republiky. Asociace hotelů restaurací
České republiky, například už dřív poskytla pokoje uprchlíkům zadarmo. Teď nabízí dalších 1700 míst, ovšem už za 500 Kč na
noc Jana Černochová. Ministryně obrany připustila, že by se tento příspěvek na ubytování mohl zvyšovat. Ovšem tak, aby se
nezneužíval.

mluvčí 
Dnešní večer přinese na ČT24 další speciální vysílání k válce na Ukrajině. Začne krátce po dvacáté hodině a provázet vás jím
budou Světlana Witowská a Tomáš Šponar. Prvně zmíněná Světlana Witowská je tady se mnou ve studiu hezký den. Dobrý
večer. Z jakého úhlu pohledu v tom speciálním vysílání dnes budete dívat na válku dnes osmnáctý den invaze, na co se
zaměříte?

mluvčí 
Budeme se dívat ze všech možných úhlů pohledu. Budeme tam mít vstupy o z několika míst z Kyjeva z Polska ze Lvova. Tak i
od našeho blízkovýchodní blízkovýchodního zpravodaje Davida Borka. A budeme se dívat na válku na Ukrajině nebo lépe
řečeno, v Ukrajině je správně. I z pohledu ekonomických sankcí to bude znamenat pro Rusko dlouho Rusko drží tyhle sankce,
jak budou volit taky nás, protože sankce bolí vždycky obě strany. Budeme mluvit taky o tom, jak dlouho nám vydrží solidarita s
uprchlíky, protože přicházejí stále další a další a jak jsme před chvílí slyšeli, tak už místa v normálním ubytování nejsou a
myslím si, že i sociální napětí, které může přijít, bude velké téma a i o tom budeme mluvit budeme také nahlížet do ruské duše s
herečkou Martinou, kterou si všichni Mad MEN jako babičku z filmu Kolja, bude to pestré bude toho hodně, a tak i tam bude
samozřejmě pohled Lékařů bez hranic.

mluvčí 
Koho všeho jste se tedy vlastně do vysílání pozvali? Mám.

mluvčí 
Opravdu říkat všechny, nějaká bude Václav Černohorský náš zpravodaj České televize z Kyjeva, pak tam bude mít Davida
Borka Petra Zahradníka ekonoma. Budeme tam mít Františka Hrabala, který je odborníkem na dezinformace, pak taky Fedora
Gála sociologa pohled na to, jak česká společnost přijme uprchlíky, protože bude hodně bude to specifická skupina většinou
žen s dětmi, takže tu vznikne jisté zvláštní období, kdy jsem na trhu práce objeví spousta žen, které možná budou ve velké míře
chtít pracovat, možná budou brát práci jako nikdo si brát nechtěl, takže myslím si, že to bude zajímavé z tohoto pohledu
všechny tyhle ty segmenty k tomu speciální vysílání uvidíte.

mluvčí 
Co vás osobně bude nejvíc zajímat on tu otázku teď hledat odpověď?

mluvčí 
Mě určitě budou zajímat pohledy z místa, jak to aktuálně vypadá v Kyjevě Lvově. Zajímá mě pohled na válečnou medicínu. I na
to, jak se operují lidi, když není plyn, když není voda, když není elektřina. A samozřejmě taky pohled na válku informační
propagandu na dezinformace na to, jak máme poznat, co je dezinformace, co už je propaganda, propagandu používají všichni,
kdo v té válce teď na tom líp, tak to se určitě budeme ptát taky.

mluvčí 
To byla pozvánka od Světlany litevské dnes od osmi hodin večer speciální vysílání zpravodajské čtyřiadvacítce budeme těšit
děkuju.

Velkou migrační vlnu kromě Prahy středních Čech zažívají tak jižní Čechy. I proto se tamní registrační centrum plní ukrajinskými
uprchlíky. V těchto dnech. Situaci na letišti v Plané u Českých Budějovic sledovala Nikol Coufalová.

mluvčí 
Podle dobrovolníků, kteří pracují tady v registračním centru na letišti v Plané u Českých Budějovic, patří ten dnešní den, ale
také víkendy mezi jedny ty klidnějších. Od rána se tu podle něj zaregistrovalo bezmála 90 uprchlíků od samotného začátku
fungování registračního centra jich přijalo, ale už přes 4000. Velká většina se tu zatím jen vyřizuje potřebné papíry, jako je
třeba pojištění zaměstnání, ale o ubytování zatím žádalo jen málo z nich. Podle vedení kraje by to mohlo být také tím, že v
těchto dnech zatím přijíždějí Ukrajinci, kteří zde na jihu Čech mají známé nebo příbuzné. Nápor těch, kteří budou potřebovat
volné kapacity, se teprve očekává. Jihočeský kraj chce poskytnout například volné internáty koleje a chce také jednat se
soukromníky a hotely, které zatím neobsadili turisti.

mluvčí 
Jídlo pití poskytují uprchlíkům většinou dobrovolnické organizace. Potraviny vybrali ve veřejných sbírkách. Třeba v Karviné ale
vaří ubytovaným Ukrajincům kuchařky školní jídelny.

mluvčí 
V této karvinské školní kuchyni připravují jídlo. Už osmým dnem, a to konkrétně 110 válečným uprchlíkům. Ti bydlí v
nedalekých školní vysokoškolských kolejích. Každým dnem tady kuchařky připraví křídla. Samozřejmě snídani oběd a také
večeři. Dnes kupříkladu na snídani, toast, šunka sýr. Na oběd měli k dispozici. Vepřové výpečky se zelím knedlíkem a
zeleninovou polévku a na večeři, kterou právě teď dokončí jíst nebo kdo připravují. Tady místní kuchařky, tak vidíte sami
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chleba. S taveným sýrem a také okurka samozřejmě ke každému jídlu mají k dispozici také pití kuchařky tady každým dnem
nastupují už kolem šesté hodiny ráno tak, aby tedy všechno stihli, a. Tak toto bude pokračovat zřejmě až do konce března ne
lidé.

mluvčí 
V následující minuty budou teď patřit sportu, dobrý podvečer.

mluvčí 
Hrála se nejvyšší fotbalová soutěž a 5 kol před koncem základní části začíná být jasno o hlavních kandidátech na sestup z
Fortuna ligy. Další prohru zaznamenala Karviná a také Jablonec, který nezvládl duel v Českých Budějovicích.

mluvčí 
Oboustranně ofenzívní úvod zápasu podtrhl gólem už páté minutě domácí Benjamin Čolič. Při rychlé kombinaci si pohotově
narazil s Valentou a jeho střílený centr si našel cestu do sítě. V polovině první části pak vystrašil domácího brankáře Vorla
nepříjemnou falšovaný celou jediný hrotový hráč Jablonce Jan silný. Na konci poločasu už se zase blýskalo na druhé straně.
Dlouhý nákop Lukáše Skovajsa zaskočil gólmana Hanuše, který se zapomněl v hloubi vápna. Míč vrátil Van Buren a Michal
škoda ho usměrnil do branky. V závěru utkání ještě selhal ve vyložené šanci Mick Van Buren. Fotbalisté Českých Budějovic
porazili Jablonec 20 a potvrdili pozici pátého nejlepšího ligového týmu na domácím hřišti.

mluvčí 
Karviná čekající na letošní první domácí vítězství přivítala doma Olomouc. Ta do zápasu vstoupila výborně, když už páté
minutě po centru Breite hlavičkoval Lukáš Greššák. Po změně stran Slezané dostali zpět do hry v hlavní roli byl Michal
Papadopulos nejprve bezprostřední blízkosti minul bránu. Své zaváhání ale napravil za malou chvíli střelu Zorvan Macík opět
jen vyrazil před bývalého reprezentanta, který srovnal. Jakékoliv naděje domácích ale odstřelil výstavní ranou Jan Navrátil.
Olomouc porazila Karvinou 21.

mluvčí 
V dalším dnešním zápase se zamotala situace také na čele tabulky. Slavia totiž prohrála v Liberci 01 reportáž utkání stejně jako
v duelu Sparty s Pardubicemi. Uvidíte v brankách bodech vteřinách a také v pořadu dohráno na ČT sport.

Martina Sáblíková zakončila rychlobruslařskou sezónu umístěním na stupních vítězů ve finále Světového poháru heren fénu
skončila v závodě na 3 km bronzová.

mluvčí 
Martina Sáblíková začala závěrečnou rozjížďku na 3 km velmi dobře a ještě 2 kola před koncem se držela v čele s náskokem
více než sekundy na íránskou novou Nizozemka, ale jela závěrečná 2 kola pod 31 sekund, což se svěřenkyně trenéra Petra
Nováka nepodařilo. Trojnásobná olympijská šampionka byla nakonec těsně třetí a v konečném hodnocení Světového poháru
se posunula na čtvrté místo. Z vítězství se dnes radovala favorizovaná Irene Schoutenová, která obhájila i celkový triumf.

mluvčí 
Nebylo zas tak daleko od prvního nebylo daleko od toho, abych si dneska odnesla si ten ta tady za třetí místo, ale prostě za to,
jaká se změní to mi nikdo z tohohle toho nemůžeme.

mluvčí 
Severská kombinace ta má v současnosti jen jednu zářící hvězdu. Járo Magnus Riiber z Norska jako první sdruženář v historii
ovládl Světový pohár počtvrté za sebou. Vyhrál totiž poslední závod v Německu.

mluvčí 
K historickému triumfu potřeboval sdruženář Carl Magnus Riiber splnit jedinou podmínku udržet za sebou v závěrečném závodu
sezóny Rakušana lam partnera. Ve skokanské části mu to vyšlo bez problémů. Rieger si druhým místem vypracoval na svého
konkurenta náskok 28 sekund. Běžecké části se mu ale lam partner postupně přibližoval. Zatáčce do posledního kola spolu
dokonce bojovali o vedení. Seveřan ovšem zaútočil krátce před nájezdem do cílové rovinky a nakonec vyhrál o více než 4
sekundy i přes zdravotní trable se zády vyhrál lídr třináctý závod sezóny jako první sdruženář v historii ovládl Světový pohár
počtvrté za sebou. Z českých reprezentantů si vedl nejlépe Tomáš Portyk. Šachu skončil osmadvacátý.

mluvčí 
Čeští biatlonisté zajeli nejlepší smíšenou štafetu za poslední 2 sezóny. Na Světovém poháru v Otepää byly krčmář Štvrtecký
Davidová Jislová pátí a vyhrálo Norsko.

mluvčí 
Michal Krčmář musel na prvním úseku ve smíšené štafetě 6× dobíjet. Střelnici pak opouštěl jako sedmnáctý. Jeho týmové
parťáky to ale nepoložilo. Jakub Štvrtecký zastřílel bezchybně a svůj vydařený závod potvrdil i dobrým během Čechy vytáhl až
na páté místo. Vůbec nejlepší výkon na svém úseku předvedla Markéta Davidová, která trefila všechny terče napoprvé a byla
nejrychlejší běhu, když předčila i Norka Eckhoffová. Díky tomu posunula český tým na čtvrté místo. Finišmanka Jessica Jislová
pokaždé jednou dobíjela a skončila bezpečně pátá. To je pro český tým jednoznačně nejlepší výsledek sezóny.

mluvčí 
Plzeň nebo znám ty mixy, ať už jako singl mix nebo tohle moc nedařilo a myslím si, že je tak super nakopnutí jako do příští
prostě sezóny do té práce v létě, že, že víme, že NATO máme prostě, když se sejde, tak tak to může být moc hezkej výsledek.

mluvčí 
Basketbalista Tomáš Satoranský se znovu objevil v základní sestavě svého staronového celku. Washington ale potřetí za
sebou v NBA prohrál, tentokrát s Portlandem.

mluvčí 
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Poté, co si Tomáš Satoranský vytvořil v zápase proti Lakers 14 body svůj sezónní rekord, tentokrát neskóroval. Když byl ale na
hřišti, tak basketbalisté Washingtonu Portland přehrávali. Český reprezentant 1 třicítkou na dresu třeba takto pravého rohu
hřiště jistil úspěšný pokus horuje radši můry nebo podobným způsobem čekal na odražený míč po nájezdu Kent virus Caldwell
Poupa. Tomáš Satoranský přispěl svému týmu čtyřmi asistencemi čtyřmi doskoky dvěma zisky. Wizards i tak téměř celý zápas
marně doháněli ztrátu a po výsledku 118 127 jim dál uniká postup do play off.

Expertka o Putinově „denacifikaci“ Ukrajiny i tajemném setkání izraelského premiéra URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.03.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.03.2022 21:34 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Ruská „denacifikace“ Ukrajiny v praxi vypadá tak, že Putin útočí na civilní cíle, bombarduje porodnice a střílí v humanitárních
koridorech. Prezident Zelenskyj požádal, aby mohl promluvit před izraelským parlamentem Knessetem. Zatímco tisíce Izraelců
demonstrují na podporu Ukrajiny, vládní představitelé Izraele se k Putinově agresivní a nesmyslné válce staví velmi opatrně, až
váhavě. Ve hře jsou nejen zájmy na blízkém východu, spojenectví s Amerikou, ale také situace s komunitami ruských i
ukrajinských židů. Nejen o tom jsme hovořili v pátečním Epicentru s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na FSV
Univerzity  Karlovy  Irenou Kalhousovou.

Literární tipy 12. týden URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: scena.cz , Autor: Janem Šmídem , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 00:36 , RU / den: 15 000 ,
AVE: 14 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,17
Uchem jehly Setkání Zbigniewa Czendlika s polským reportérem a spisovatelem Mariuszem Szczygiełem. Režie L. Cmíral.
Pozvání do dnešního dílu pořadu Uchem jehly přijal polský reportér a spisovatel, jeden z nejznámějších současných polských
autorů u nás – především díky bestselleru Gottland – Mariusz Szczygieł. Držitel mnoha novinářských cen, který do světa
žurnalistiky vstoupil na stránkách skautského týdeníku a otevřenými a kontroverzními reportážemi se stal jedním z
nejvýraznějších žurnalistů ve své vlasti. O Polsku, lásce k České republice i psaní si s ním bude povídat Zbigniew Czendlik.
Vysílání: 27.3., 12.00 hod., ČT2 Opakování: 31.3., ČT2., 02.4., ČT2

Na plovárně s Janem Šmídem 
Rozhovor Marka Ebena se známým novinářem a publicistou. Režie J. Hojtaš (Premiéra). Jan Šmíd (*1965) český novinář a
publicista vystudoval Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je dlouholetým zpravodajem Českého rozhlasu. Absolvoval
stáže v USA a v britské BBC. V letech 1991 až 1998 byl zpravodajem Českého rozhlasu v USA. V letech 1999 až 2000 byl
šéfredaktorem Nedělních Novin, od roku 2006 je stálým zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii. Přispívá do mnoha
časopisů a pro Českou televizi do pořadu Objektiv. 
Vysílání: 23.3., 21.05 hod., ČT art 
Opakování: 27.3., ČT2 

Geopolitika bitcoinu. Kde se těží hlavní kryptoměna světa? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: finmag.cz , Autor: Petr Vidomus , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 00:43 , RU / měsíc: 243 470 ,
RU / den: 18 339 , Rubrika: Peníze , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Jen co Čína zakázala těžbu bitcoinu na svém území, její objemy jinde náhle vzrostly. Krvavě potlačené lednové protesty proti
růstu cen plynu a energií v Kazachstánu tak už jen zviditelnily atraktivitu středoasijských republik pro těžaře bitcoinu. A obecně i
fenomén kryptoměnové „těžební migrace“.

Krajní libertariáni viděli v bitcoinu příslib decentralizace a omezení moci vlád a korporací. Dopady jeho těžby však mohou být i
zcela opačné. Neutuchající snaha vyhledávat na mapě místa s levnou energií a relativně stabilním politickým prostředím uvádí
do pohybu lokální energetické krize, umocňuje nerovnosti a podněcuje politické protesty.

Zatímco v září 2019 se v Říši středu těžily podle dat Cambridgské univerzity tři čtvrtiny celkové globální produkce bitcoinu, loni
v srpnu už to byla čistá nula. Je pravděpodobné, že část čínských kapacit se přesunula do šedé zóny. Čínská vláda nicméně
myslí boj proti těžbě natolik vážně, že velké společnosti už odstěhovaly své farmy jinam. Nejčastěji do USA, Kazachstánu či
Ruska.

Například zmíněný Kazachstán se nejpozději loni v létě stal světovou dvojkou v produkci bitcoinu po Spojených státech. Právě
to je relativně nedávná proměna globální mapy těžby kryptoměn po oficiálním zákazu těžby a obchodování s kryptoměnami v
Číně loni v květnu. A není jediná. „Geopolitika bitcoinu“ je stále více skloňovaným heslem nejen v zemích „Globálního Jihu“.

Těžba bitcoinu? Klíč je levná elektřina

Jak známo, těžba kryptoměn, zejména bitcoinu, je vysoce energeticky náročná. Pro efektivitu těžby jsou zásadní ceny vstupů,
především elektrické energie. A není to jen elektřina potřebná k těžbě, ale zprostředkovaně i energie nutná k chlazení. „Ideální
je tedy být někde v Číně v horách, u nějaké hydroelektrárny v době, kdy přijdou záplavy, a elektřina je skoro zadarmo,“
vysvětluje hlavní ekonom Platební instituce Roger a expert na kryptoměny Dominik Stroukal.
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K sezónním přesunům tedy docházelo už dříve i v rámci kontinentální Číny, kdy bylo – zejména v období dešťů – výhodnější
přesunout „farmy“ do provincií s přebytkem levné energie z hydroelektráren (hlavně Sečuán a Junan). Celočínský zákaz,
zdůvodňovaný hlavně negativními ekologickými dopady, dal ovšem do pohybu těžební migraci dříve nevídaného rozsahu.

Stroukal například připomíná, že těžaři neustále vyhledávají nové příležitosti. „Typická je snaha získat energii, která je třeba
dotovaná, nebo by ji nikdo nevykoupil. U nás třeba z bioplynek.“ A zmiňovaný Kazachstán příchozím těžařům právě levnou
energii nabízel. K tomu i levnou pracovní sílu, relativní stabilitu a nízké daně.

Těžba kryptoměn však výrazně podlomila energetickou stabilitu země. Kazachstán, závislý hlavně na energii ze stárnoucích
uhelných elektráren, tak byl donucen elektřinu dovážet. I proto se vláda snažila těžaře nejprve registrovat a teď už i regulovat.
Ve vládním návrhu na omezení těžby je pětinásobné zvýšení daně na elektřinu pro těžbu kryptoměn z 0,0023 na 0,012 dolaru
(z 0,051 na 0,27 Kč) za kilowatthodinu.

To jsou sice stále relativně dobré podmínky, ale tyto okolnosti – spolu s nedávnými výpadky internetu a dodávek elektřiny – už
část těžařů donutila přesídlit. Například čínský BitFuFu, jeden z větších hráčů, přesunul své farmy do USA.

Těžaři bitcoinu v Gruzii

O Gruzii se ještě před pár lety mluvilo jako o kavkazském kryptoměnovém tygru. Americký BitFury otevřel v letech 2014 a 2015
datová centra v Gori a v Tbilisi, ovšem v provizorních domácích podmínkách údajně těží kryptoměny podle odhadů až 200 tisíc
Gruzínců.

I tady byla jednoznačně výhodou levná elektřina (ze 76 % pocházející z vodních elektráren) i relativně stabilní prostředí s
minimem byrokratických překážek. Zahraniční investory lákaly také svobodné průmyslové zóny s různými daňovými úlevami,
hlavně nulová daň z příjmu právnických osob.

Obřím farmám BitFury a tisícům amatérských těžařů v horách (kde je elektřina dotována, či je dokonce zdarma) je ovšem
přičítán bezprecedentní nárůst spotřeby elektrické energie: krátce po založení center BitFury v Tbilisi spotřeba elektřiny v zemi
narostla natolik, že se z Gruzie – původně vývozce elektřiny – stal v roce 2017 její dovozce (především z Ázerbájdžánu a
Ruska).

Nepřipravená infrastruktura a enormně rostoucí poptávka po elektřině (cca 10 až 15 % spotřeby dle Mezinárodní agentury pro
energii IEA připadá na těžbu kryptoměn) vedla nejen k rostoucím nákladům na těžbu, ale i negativní odezvě obyvatel: objevují
se protesty proti častějším blackoutům i výstavbě nových vodních elektráren, které mají problém řešit.

Rostoucí ceny elektřiny pak způsobily, že Gruzie neprofituje z čínského zákazu těžby kryptoměn tolik jako třeba Kazachstán.
Zatímco Kazachstánu vzrostl podíl na globálním hashrate (veličina udávající výkonnost bitcoinových sítí) mezi lednem a srpnem
2021 o 12 %, Gruzii za stejné období jen o 0,08 %. (Připomeňme, že Číně spadl podíl z 53 % na nulu).

Bitcoin jako náhrada za sankce

Významným hráčem v regionu Blízkého východu je Írán, ačkoli oficiální postoj k těžbě kryptoměn je zde stále ambivalentní.
Když loni na jaře zdejší prezidentský think tank Centrum pro strategická studia publikoval doporučení, aby země důsledněji
postavila svou ekonomiku na těžbě bitcoinu, bylo to možné brát jako vyvrcholení trendu, který započal v roce 2019.

Tehdy byla těžba kryptoměn v Íránu de facto legalizována. Pro zemi s problematickým přístupem k západní měně se těžba
kryptoměn ukazuje jako efektivní způsob, jak se vyhnout americkým sankcím a současně zužitkovat přebytečné zásoby ropy,
které je kvůli embargu obtížné vyvážet.

Vláda postupuje na dvou frontách: na jedné straně vyhlásila válku „ilegálním“ těžařům (jichž je ovšem kolem 85 %) a současně
uděluje oficiální licence stovkám registrovaných firem. Licencovaní těžaři získali úlevy na cenách elektřiny, současně jsou ale
povinni prodávat vytěženou kryptoměnu centrální bance, která ji může směňovat za importované zboží. A vyhnout se tak
sankcím.

Levná energie přilákala do Íránu těžaře převážně z Číny, ale i z Indie a z Turecka. Hlavně čínské kryptofarmy ve
východoíránském Rafsanjanu byly označovány za původce série blackoutů, což vedlo k protestům místních a nakonec i k
několikaměsíčnímu zastavení těžby.

K nespokojenosti obyvatel v zemi přispěl i ekologický rozměr nově nastoleného krypto směru: výpadky dodávek elektřiny loni v
zimě provázela zvýšená hladina smogu. Údajně se tak stalo poté, co místní elektrárny byly pod tlakem poptávky nuceny začít
využívat i méně kvalitní palivo.

Zmíněná energetická krize je navíc v Íránu silně propojena s protičínskými náladami: nejen proto, že čínští těžaři jsou oproti
místním firmám ve výhodnější pozici, ale obecněji také v tom smyslu, že Čína – za pomoci vládních pobídek – „kolonizuje“
místní přírodní bohatství.

Výzvy krypto-kolonialismu

V souvislosti s některými „dobrodružnějšími“ kryptoměnovými projekty v Portoriku, v Oceánii nebo v Etiopii se proto občas
aktualizuje už dříve známý pojem krypto-kolonialismu. Dnes označuje nejčastěji snahu západních investorů o využití své
mocenské či ekonomické převahy k prosazení vize libertariánské krypto-utopie v malých, rozvíjejících se ekonomikách.

Pod pláštíkem obnovy, humanitární pomoci, případně ekologických investic – typicky po občanských válkách či přírodních
katastrofách – je v těchto zemích i za přispění kryptoměn budována nová mocenská nerovnováha. Regiony postižené vysokou
inflací, dluhy, slabými institucemi a často i ekologickou krizí se tím dostávají do sítě jiných závislostí ? ekonomicky
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mnohonásobně silnějších investorů, energetických firem a podobně.

„Do těchto míst přicházejí těžařské firmy často kvůli dotované elektřině. Ale tyto dotace měly původně zmírnit energetickou
chudobu a podpořit průmyslovou produkci, nikoli zvyšovat zisk zahraničním bitcoinerům,“ napsal nedávno pro The Independent
politolog Peter Howson.

V nových „nalezištích“ v zemích Blízkého východu, Střední Asie a Kavkazu ovšem zatím kryptoměnový boom těžby probíhá
podle obdobného scénáře: Zadlužená země s přebytkem levné energie a zastaralou infrastrukturou vycítí příležitost a
investičními pobídkami přiláká těžaře z Číny či USA. Do dvou let v zemi – i s přispěním neregistrované těžby – mnohonásobně
vzroste spotřeba elektřiny, což stát donutí elektřinu dovážet, nebo alespoň zvýšit její cenu.

Výpadky přetížené sítě a rostoucí životní náklady ovšem vedou k protestům obyvatel. Jenže následná opatření v podobě
rostoucích nákladů na těžbu a výraznější regulace zas vedou k odlivu původně vítaných investorů. Země se tím propadá do
ještě větší nestability a mnohdy i do energetické či ekologické krize.

Zákaz těžby bitcoinu?

Řešení tohoto stavu není jednoduché. Zmiňovaný Peter Howson v nové studii pro časopis Energy Research & Social Science
navrhuje běžně dostupné nástroje formou zdanění, uhlíkové kompenzace (offset), zákazy těžby, respektive preference
obnovitelných zdrojů. Problém je, že některá řešení mohou mít negativní nezamýšlené důsledky.

Například současná snaha Švédska prosadit v EU zákaz těžby kryptoměn – byť vedena klimatickými ambicemi – může mít
negativní dopady jinde. „V globalizovaném světě jde o spojené nádoby. Zakázat v Evropě sweatshopy je taky super, ale o to
víc jich bude v Africe nebo v Asii. Regulace tohoto druhu mohou produkovat externality, o kterých jsme ani neuvažovali,“ říká v
rozhovoru pro Finmag.cz ekonomický antropolog Martin Tremčinský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Jak se ale ukazuje v poslední době, shodu bude těžké najít i v Evropě: zatímco část severských zemí usiluje o zákaz těžby,
autoritářské režimy v Bělorusku či v Podněstří ji naopak nově podporují. A situaci může významně ovlivnit i Ruskem vyvolaná
válka na Ukrajině.

Kam dál? Bitcoin na Finmagu:

* Najde bitcoin dno
* Nenechte se vysmát...
* Xixoio připomíná podvodný OneCoin
* Typologie hejtrů krypta
* Zregulovat

============================================
Rusko vs. bitcoin
--------------------------------------------
Zatímco Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a Západ kontroval dosud bezprecedentní vlnou ekonomických sankcí, zůstává
otázkou, jak se to vše promítne na těžební mapě bitcoinu. Ruská federace patří totiž k zemím, kde je nejen levná elektřina, ale
náklady na těžbu (a chlazení) srážejí především nízké teploty na Sibiři, kde sídlí jedny z největších bitcoinových farem světa.
Rusko díky tomu na živé mapě Cambridgské univerzity drží hashrate kolem 11 procent, což ho řadí k TOP 3 nejoblíbenějším
zemím těžařů. Ekonomické sankce Západu ale budou mít bezesporu praktické dopady i na tyto společnosti a nelze tak vyloučit
další velké stěhování.

Kryptoměny navíc mají v konfliktu významnou roli na obou stranách. Běžní občané do nich vkládají naději při devalvaci měny
nebo při emigraci. Ukrajinská vláda a místní neziskové organizace často preferují příjem zahraniční pomoci v bitcoinu: je to
rychlejší, bezpečnější, bez byrokratických překážek a hlavně anonymní. Stejným způsobem může při financování války pracovat
i protistrana, nicméně v případě Ruska se nyní spekuluje hlavně o tom, do jaké míry může stát využít kryptoměny k obcházení
západních sankcí (podobně jako Írán, viz dále v textu).

============================================

============================================
Abcházie, ráj těžařů?
--------------------------------------------
Zvláštní případ souhry ekonomických a politických vlivů představuje Rusy okupovaná část Gruzie, tedy Abcházie. Autonomní
republika nedávno přehodnotila svůj odmítavý přístup ke kryptoměnám a plánuje těžbu efektivněji regulovat. Podstatnou část
elektrické energie čerpá, podobně jako Gruzie, z obří vodní elektrárny Enguri. Elektřina je zde zhruba desetkrát levnější než v
Gruzii (0,005 dolaru = 0,11 Kč za kWh), což vedlo kolem roku 2016 ke skutečnému kryptoměnovému boomu. Uvádí se, že
oblast s 240 tisíci obyvateli „živí“ přes šest set kryptofarem.

Pro větší investory je však oblast pochopitelně riziková: podle analýzy Democracy Research Institutu nejen kvůli všudypřítomné
korupci a blackoutům, ale i kvůli opakovaným zákazům těžby a zátahům na těžaře. Podle analytiků může sice vstřícnější přístup
k těžbě Abcházii usnadnit obchod, zejména s Ruskem, současně ale – kvůli nedostatku vlastních zdrojů – zvyšuje energetickou
závislost na Moskvě.

============================================

Geopolitika bitcoinu. Kde se těží hlavní kryptoměna světa? URL
Automatický překlad
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Jen co Čína zakázala těžbu bitcoinu na svém území, její objemy jinde náhle vzrostly. Krvavě potlačené lednové protesty proti
růstu cen plynu a energií v Kazachstánu tak už jen zviditelnily atraktivitu středoasijských republik pro těžaře bitcoinu. A obecně i
fenomén kryptoměnové „těžební migrace“.

Krajní libertariáni viděli v bitcoinu příslib decentralizace a omezení moci vlád a korporací. Dopady jeho těžby však mohou být i
zcela opačné. Neutuchající snaha vyhledávat na mapě místa s levnou energií a relativně stabilním politickým prostředím uvádí
do pohybu lokální energetické krize, umocňuje nerovnosti a podněcuje politické protesty. 
Zatímco v září 2019 se v Říši středu těžily podle dat Cambridgské univerzity tři čtvrtiny celkové globální produkce bitcoinu, loni
v srpnu už to byla čistá nula. Je pravděpodobné, že část čínských kapacit se přesunula do šedé zóny. Čínská vláda nicméně
myslí boj proti těžbě natolik vážně, že velké společnosti už odstěhovaly své farmy jinam. Nejčastěji do USA, Kazachstánu či
Ruska. 
Například zmíněný Kazachstán se nejpozději loni v létě stal světovou dvojkou v produkci bitcoinu po Spojených státech. Právě
to je relativně nedávná proměna globální mapy těžby kryptoměn po oficiálním zákazu těžby a obchodování s kryptoměnami v
Číně loni v květnu. A není jediná. „Geopolitika bitcoinu“ je stále více skloňovaným heslem nejen v zemích „Globálního Jihu“. 
Těžba bitcoinu? Klíč je levná elektřina 
Jak známo, těžba kryptoměn, zejména bitcoinu, je vysoce energeticky náročná. Pro efektivitu těžby jsou zásadní ceny vstupů,
především elektrické energie. A není to jen elektřina potřebná k těžbě, ale zprostředkovaně i energie nutná k chlazení. „Ideální
je tedy být někde v Číně v horách, u nějaké hydroelektrárny v době, kdy přijdou záplavy, a elektřina je skoro zadarmo,“
vysvětluje hlavní ekonom Platební instituce Roger a expert na kryptoměny Dominik Stroukal. 
K sezónním přesunům tedy docházelo už dříve i v rámci kontinentální Číny, kdy bylo – zejména v období dešťů – výhodnější
přesunout „farmy“ do provincií s přebytkem levné energie z hydroelektráren (hlavně Sečuán a Junan). Celočínský zákaz,
zdůvodňovaný hlavně negativními ekologickými dopady, dal ovšem do pohybu těžební migraci dříve nevídaného rozsahu. 
Stroukal například připomíná, že těžaři neustále vyhledávají nové příležitosti. „Typická je snaha získat energii, která je třeba
dotovaná, nebo by ji nikdo nevykoupil. U nás třeba z bioplynek.“ A zmiňovaný Kazachstán příchozím těžařům právě levnou
energii nabízel. K tomu i levnou pracovní sílu, relativní stabilitu a nízké daně. 
Těžba kryptoměn však výrazně podlomila energetickou stabilitu země. Kazachstán, závislý hlavně na energii ze stárnoucích
uhelných elektráren, tak byl donucen elektřinu dovážet. I proto se vláda snažila těžaře nejprve registrovat a teď už i regulovat.
Ve vládním návrhu na omezení těžby je pětinásobné zvýšení daně na elektřinu pro těžbu kryptoměn z 0,0023 na 0,012 dolaru
(z 0,051 na 0,27 Kč) za kilowatthodinu. 
To jsou sice stále relativně dobré podmínky, ale tyto okolnosti – spolu s nedávnými výpadky internetu a dodávek elektřiny – už
část těžařů donutila přesídlit. Například čínský BitFuFu, jeden z větších hráčů, přesunul své farmy do USA. 
Těžaři bitcoinu v Gruzii 
O Gruzii se ještě před pár lety mluvilo jako o kavkazském kryptoměnovém tygru . Americký BitFury otevřel v letech 2014 a 2015
datová centra v Gori a v Tbilisi, ovšem v provizorních domácích podmínkách údajně těží kryptoměny podle odhadů až 200 tisíc
Gruzínců. 
I tady byla jednoznačně výhodou levná elektřina (ze 76 % pocházející z vodních elektráren) i relativně stabilní prostředí s
minimem byrokratických překážek. Zahraniční investory lákaly také svobodné průmyslové zóny s různými daňovými úlevami,
hlavně nulová daň z příjmu právnických osob. 
Obřím farmám BitFury a tisícům amatérských těžařů v horách (kde je elektřina dotována, či je dokonce zdarma) je ovšem
přičítán bezprecedentní nárůst spotřeby elektrické energie: krátce po založení center BitFury v Tbilisi spotřeba elektřiny v zemi
narostla natolik, že se z Gruzie – původně vývozce elektřiny – stal v roce 2017 její dovozce (především z Ázerbájdžánu a
Ruska). 
Vývoj spotřeby elektřiny v Gruzii 
Nepřipravená infrastruktura a enormně rostoucí poptávka po elektřině (cca 10 až 15 % spotřeby dle Mezinárodní agentury pro
energii IEA připadá na těžbu kryptoměn) vedla nejen k rostoucím nákladům na těžbu, ale i negativní odezvě obyvatel: objevují
se protesty proti častějším blackoutům i výstavbě nových vodních elektráren, které mají problém řešit. 
Rostoucí ceny elektřiny pak způsobily, že Gruzie neprofituje z čínského zákazu těžby kryptoměn tolik jako třeba Kazachstán.
Zatímco Kazachstánu vzrostl podíl na globálním hashrate (veličina udávající výkonnost bitcoinových sítí) mezi lednem a srpnem
2021 o 12 %, Gruzii za stejné období jen o 0,08 %. (Připomeňme, že Číně spadl podíl z 53 % na nulu). 
Bitcoin jako náhrada za sankce 
Významným hráčem v regionu Blízkého východu je Írán, ačkoli oficiální postoj k těžbě kryptoměn je zde stále ambivalentní.
Když loni na jaře zdejší prezidentský think tank Centrum pro strategická studia publikoval doporučení , aby země důsledněji
postavila svou ekonomiku na těžbě bitcoinu, bylo to možné brát jako vyvrcholení trendu, který započal v roce 2019. 
Tehdy byla těžba kryptoměn v Íránu de facto legalizována. Pro zemi s problematickým přístupem k západní měně se těžba
kryptoměn ukazuje jako efektivní způsob, jak se vyhnout americkým sankcím a současně zužitkovat přebytečné zásoby ropy,
které je kvůli embargu obtížné vyvážet. 
Abcházie, ráj těžařů? 
Zvláštní případ souhry ekonomických a politických vlivů představuje Rusy okupovaná část Gruzie, tedy Abcházie. Autonomní
republika nedávno přehodnotila svůj odmítavý přístup ke kryptoměnám a plánuje těžbu efektivněji regulovat. Podstatnou část
elektrické energie čerpá, podobně jako Gruzie, z obří vodní elektrárny Enguri. Elektřina je zde zhruba desetkrát levnější než v
Gruzii (0,005 dolaru = 0,11 Kč za kWh), což vedlo kolem roku 2016 ke skutečnému kryptoměnovému boomu. Uvádí se, že
oblast s 240 tisíci obyvateli „živí“ přes šest set kryptofarem. 
Pro větší investory je však oblast pochopitelně riziková: podle analýzy Democracy Research Institutu nejen kvůli všudypřítomné
korupci a blackoutům, ale i kvůli opakovaným zákazům těžby a zátahům na těžaře. Podle analytiků může sice vstřícnější přístup
k těžbě Abcházii usnadnit obchod, zejména s Ruskem, současně ale – kvůli nedostatku vlastních zdrojů – zvyšuje energetickou
závislost na Moskvě. 
Vláda postupuje na dvou frontách: na jedné straně vyhlásila válku „ilegálním“ těžařům (jichž je ovšem kolem 85 %) a současně
uděluje oficiální licence stovkám registrovaných firem. Licencovaní těžaři získali úlevy na cenách elektřiny, současně jsou ale
povinni prodávat vytěženou kryptoměnu centrální bance, která ji může směňovat za importované zboží. A vyhnout se tak
sankcím. 
Levná energie přilákala do Íránu těžaře převážně z Číny, ale i z Indie a z Turecka. Hlavně čínské kryptofarmy ve
východoíránském Rafsanjanu byly označovány za původce série blackoutů, což vedlo k protestům místních a nakonec i k
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několikaměsíčnímu zastavení těžby. 
K nespokojenosti obyvatel v zemi přispěl i ekologický rozměr nově nastoleného krypto směru: výpadky dodávek elektřiny loni v
zimě provázela zvýšená hladina smogu. Údajně se tak stalo poté, co místní elektrárny byly pod tlakem poptávky nuceny začít
využívat i méně kvalitní palivo. 
Zmíněná energetická krize je navíc v Íránu silně propojena s protičínskými náladami : nejen proto, že čínští těžaři jsou oproti
místním firmám ve výhodnější pozici, ale obecněji také v tom smyslu, že Čína – za pomoci vládních pobídek – „kolonizuje“
místní přírodní bohatství. 
Výzvy krypto-kolonialismu 
V souvislosti s některými „dobrodružnějšími“ kryptoměnovými projekty v Portoriku, v Oceánii nebo v Etiopii se proto občas
aktualizuje už dříve známý pojem krypto-kolonialismu. Dnes označuje nejčastěji snahu západních investorů o využití své
mocenské či ekonomické převahy k prosazení vize libertariánské krypto-utopie v malých, rozvíjejících se ekonomikách. 
Pod pláštíkem obnovy, humanitární pomoci, případně ekologických investic – typicky po občanských válkách či přírodních
katastrofách – je v těchto zemích i za přispění kryptoměn budována nová mocenská nerovnováha. Regiony postižené vysokou
inflací, dluhy, slabými institucemi a často i ekologickou krizí se tím dostávají do sítě jiných závislostí ? ekonomicky
mnohonásobně silnějších investorů, energetických firem a podobně. 
Kolik energie těžba bitcoinu spotřebuje? 
„Do těchto míst přicházejí těžařské firmy často kvůli dotované elektřině. Ale tyto dotace měly původně zmírnit energetickou
chudobu a podpořit průmyslovou produkci, nikoli zvyšovat zisk zahraničním bitcoinerům,“ napsal nedávno pro The Independent
politolog Peter Howson. 
V nových „nalezištích“ v zemích Blízkého východu, Střední Asie a Kavkazu ovšem zatím kryptoměnový boom těžby probíhá
podle obdobného scénáře: Zadlužená země s přebytkem levné energie a zastaralou infrastrukturou vycítí příležitost a
investičními pobídkami přiláká těžaře z Číny či USA. Do dvou let v zemi – i s přispěním neregistrované těžby – mnohonásobně
vzroste spotřeba elektřiny, což stát donutí elektřinu dovážet, nebo alespoň zvýšit její cenu. 
Výpadky přetížené sítě a rostoucí životní náklady ovšem vedou k protestům obyvatel. Jenže následná opatření v podobě
rostoucích nákladů na těžbu a výraznější regulace zas vedou k odlivu původně vítaných investorů. Země se tím propadá do
ještě větší nestability a mnohdy i do energetické či ekologické krize. 
Zákaz těžby bitcoinu? 
Řešení tohoto stavu není jednoduché. Zmiňovaný Peter Howson v nové studii pro časopis Energy Research & Social Science
navrhuje běžně dostupné nástroje formou zdanění, uhlíkové kompenzace (offset), zákazy těžby, respektive preference
obnovitelných zdrojů. Problém je, že některá řešení mohou mít negativní nezamýšlené důsledky. 
Například současná snaha Švédska prosadit v EU zákaz těžby kryptoměn – byť vedena klimatickými ambicemi – může mít
negativní dopady jinde. „V globalizovaném světě jde o spojené nádoby. Zakázat v Evropě sweatshopy je taky super, ale o to
víc jich bude v Africe nebo v Asii. Regulace tohoto druhu mohou produkovat externality, o kterých jsme ani neuvažovali,“ říká v
rozhovoru pro Finmag.cz ekonomický antropolog Martin Tremčinský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Jak se ale ukazuje v poslední době, shodu bude těžké najít i v Evropě: zatímco část severských zemí usiluje o zákaz těžby,
autoritářské režimy v Bělorusku či v Podněstří ji naopak nově podporují. A situaci může významně ovlivnit i Ruskem vyvolaná
válka na Ukrajině. 
Kam dál? Bitcoin na Finmagu: 
160 STRAN FINMAGU 
Žiju v krásné bublině. Dita Formánková založila Czechitas a hlídá diverzitu v Avastu. Kvůli předsudkům se IT firmy připravují o
talenty, říká. Vynechejte ženy, a lovíte v polovičním rybníce. 
ENERGETIKA. Dominik Stroukal o emisních povolenkách • Marek Hudema o Saúdech ve světě bez ropy • Pavel Jégl: Česko dál
jede na plný ruský plyn • Vojta Dobeš zkoumá auta na vodík: lepší alternativa než elektro? • Jiří Hovorka s Michalem Šnobrem o
české a evropské energetické politice 
PENÍZE. Co připraví děti na život? Poker, ne šach! • Jaroslav Šura o akciích, které korona neodstřelila • Josef Tětek o
bitcoinové nebo banánové republice Salvador • Robert Vlach o útočištích pro kreativní práci • Michael Durčák o světové české
kryptopeněžence 

Kde se těží (nejen) bitcoin? (ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock 
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ZELENÝ MARKETING A JEHO NÁSTRAHY
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Retail News , Strana: 58 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 02:14 , Rubrika:
Komunikace,prezentace a prodej , AVE: 54 463,87 Kč , Země: Česko
Nové právní předpisy, požadavky spotřebitelů a ochrana životního prostředí vedou výrobce baleného zboží k mnohdy
razantním změnám obalů. Často ale při hledání vhodnějšího materiálu narazí na nástrahy tzv. greenwashingu.

Vše o zeleném marketingu a greenwashingu zjišťovala pro své klienty i společnost EKO-KOM od Ing. Petry Koudelkové, Ph. D.
z Fakulty  sociálních  věd  UK , Katedry marketingové komunikace a PR, která se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.
V čem spočívá tzv. zelený marketing?
Podstatou zeleného marketingu je udržitelné a zodpovědné smýšlení napříč celým marketingovým mixem. To znamená, že
chce-li firma dělat zelený marketing, musí vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí, a to pomocí vhodných výrobních
procesů za dodržení společensky a environmentálně udržitelných „norem“, které odpovídají principům cirkularity. Samotná
výroba a logistika má být postavena na co nejnižší produkci tzv. uhlíkové stopy a adekvátně k tomu má být zvolena cena, která
reflektuje náklady, ale není navýšena o tolik, aby se zboží stalo pro zákazníky nedosažitelné.
Ruku v ruce s tímto konceptem jde i správně zvolená komunikace, která informuje o těchto aktivitách různé skupiny
stakeholderů. Kvůli špatně zvoleným tvrzením a vizuálům se firmy, někdy vědomky, někdy nevědomky, dopouští tzv.
greenwashingu. Greenwashing vlastně není nic jiného než, zjednodušeně řečeno, prezentace firmy na veřejnosti jako lepší v
otázkách udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, než jaká ve skutečnosti je.
Jak se mohou firmy greenwashingu bránit? Na jaká tvrzení o svých výrobcích a obalech by si měly dát největší pozor?
Jako první krok bych doporučila, aby firmy vzdělávaly svoje zákazníky. Někdy se totiž i pravdivé tvrzení může některým
zákazníkům jevit jako greenwashingové, protože dané problematice zcela nerozumí a na internetu se nachází množství
zavádějících nebo nejasných informací. Dále by firmy měly znát tzv. hříchy greenwashingu, které jsou ukazatelem toho, co ještě
je v pořádku a co už ne. Mohu uvést příklad, kdy některé firmy dají na své prací produkty nápis „Bez fosfátů“. Jedná se o
irelevantní tvrzení, protože použití fosfátů v pracích prostředcích je v ČR zakázáno. Z toho plyne, že tento prvek se nesmí
vyskytovat v žádném pracím přípravku a firmy, které to uvedou na obal svého produktu, se tak chtějí stát lepší v očích
zákazníků, což znamená, že si jen zlepšují svou konkurenční pozici na trhu. Ovšem za jeden z nejhorších hříchů bych označila
lživý argument, kdy firma záměrně uvádí nepravdivé informace.
Pokud chceme dát na obal značku, že se jedná o výrobek „příznivý životnímu prostředí“, jakou nám doporučíte?
Kde ji můžeme získat?
V prvé řadě je nutné rozlišovat, zda se jedná o certifikáty na materiálové, produktové nebo firemní úrovni a podle toho vybírat.
Určitě bych doporučila vybírat významnější certifikáty od nezávislých certifikačních orgánů, které jsou důvěryhodné a známé
mezi spotřebiteli.
Vyznat se v certifikátech je ale poměrně náročné, protože existují tisíce různých certifikátů z různých zemí. Toho firmy také
někdy zneužívají – spoléhají se, že se v této problematice spotřebitelé příliš nevyznají a přidají si tak samy nějakou speciální
značku, která je líbivá a opatřená vhodným komentářem. Tím jsme se dostali k dalšímu greenwashingovému hříchu, uctívání
falešných autorit, kdy si firmy vlastně vytvoří svůj nový certifi -kační znak. Jak ale říkám, problematika certifikačních značek je
hodně komplexní a nelze dát jednoznačné doporučení už jen proto, že v každém odvětví máme různé požadavky a nároky na
kvalitu a ekologické chování.
Bavíme se o podnicích, ale s greenwashingem se setkávají i spotřebitelé. Na co by si měli dát pozor?
Obecně mohu doporučit, aby se lidé zajímali, od koho nakupují a jak se tato firma chová k přírodě a ke společnosti. Dále by
měli produkt posuzovat komplexně a zapojit při tom kritické myšlení. Může se stát, že firma napíše, že je její produkt vyroben z
30 % z recyklovaného materiálu a může k tomu mít certifikát. Co je to ale platné, když se produkt vyrábí někde, kde nejsou
dodržována základní lidská práva, továrna je v prostředí, které je velmi chudé a ona sama nepřispívá ke zlepšení ekonomické
situace, výroba znečišťuje okolí nebo produkuje nadměrné množství odpadu, a navíc k nám produkt putuje z druhého konce
světa, což zhoršuje jeho uhlíkovou stopu. Potom se jedná hned o několik závažných greenwashingových hříchů.
Lucie Müllerová, EKO-KOM www.ekokom.cz

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů v Praze
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 3 , Autor: ČTK , Vytištěno: 184 394 , Prodáno: 262 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.03.2022 02:42 , Čtenost: 368 165 , Rubrika: Praha , AVE: 97 871,59 Kč , Země: Česko , GRP: 4,09
Doprovodný program nabídne přírodovědné pokusy či dějepisnou hru. 

Univerzita Karlova chystá pro veřejnost v sobotu 23. dubna Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů. Návštěvníci se
budou moci seznámit s širokou nabídkou přednášek a zajímavými absolventy školy. Doprovodný program nabídne například
přírodovědné pokusy či dějepisnou hru. Absolventi z roku 1972 si připomenou 50 let od úspěšného ukončení svého studia
takzvanou zlatou promocí. Akce se bude konat v historické budově Karolina od 10 do 16 hodin. Vstup bude zdarma. 
Celoživotní vzdělávání má na Univerzitě Karlově dlouhou tradici. „Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše univerzita
realizuje již od roku 1986,“ uvedl za organizátory David Hurný z kolegia rektorky školy. „Na všech našich 17 fakultách si senioři
mohou vybrat z mnoha přednášek, které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ řekl. 
V sobotu 23. dubna bude podle Hájka na příchozí čekat bohatý program. Zástupci Matematickofyzikální fakulty předvedou
například pokusy s tekutým dusíkem, Fakulta  sociálních  věd  zase plánuje karetní hru s názvem To letí století, ve které si
zájemci budou moci prověřit znalosti z moderních českých dějin. Studenti Lékařské fakulty v Plzni pak pro veřejnost chystají
screeningové vyšetření aterosklerózy a zástupci Přírodovědecké fakulty představí práci s mikroskopem. Mezi hosty akce budou
například spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových Katarína Vlčková nebo zoolog a publicista Vojtěch Kotecký. Významnou
část programu Festivalu absolventů podle něj bude tvořit tradiční slavnostní ceremoniál zlaté promoce, na kterém se tentokrát
sejdou absolventi z roku 1972. Pro zájemce pak bude přístupná také výstava Grafika roku 2021, která je přehlídkou současné
umělecké grafiky v Česku. 

Region vydání: Metro - Praha
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Padne Putin? A jak to celé skončí?
TISK , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 6 , Autor: EVA MOŠPANOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.03.2022 02:42 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Putinova válka , AVE: 57 681,99 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Třem odborníkům na Rusko jsme položili klíčové otázky k válce na Ukrajině, které v těchto dnech trápí mnoho lidí v Česku i v
zahraničí. 

Agrese Ruska na Ukrajině a její dopady vyvolávají mnoho otázek. Čtyři z nich – jak aktuálně vypadá situace v Rusku, zda
Vladimiru Putinovi hrozí pád, jaké jsou největší hrozby a jak válka může skončit – jsme položili trojici expertů. Na dotazy
odpovídali: 
Michael Romancov, politický geograf, vyučuje na Katedře politologie Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a na
Metropolitní univerzitě Praha. 
Karel Svoboda, rusista a politolog, působí na Katedře ruských a východoevropských studií FSV  UK . 
Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. 
1) Jak aktuálně vypadá situace v Rusku? 
Michael Romancov: Zdá se, že všichni v Rusku jsou strašně zaskočeni tím, co se děje. Situace je srovnatelná s tím, co jsme
mohli vidět, když Kreml odvysílal před zahájením útoku na Ukrajinu video z jednání Rady bezpečnosti Ruské federace. Třicet
nejmocnějších lidí v zemi bylo naprosto vykolejených z toho, co jim Putin řekl. Také si v přímém přenosu vynutil jejich vyjádření
naprosté loajality a podpory. 
Všechny kanály, které zůstávají otevřené od lidí, kteří jsou v Rusku na vysokých školách, v byznysu, ve státní správě,
komunikují v zásadě jediné: „Jsme překvapeni, dopadlo to na nás jako rána z čistého nebe, s takovým vývojem jsme nepočítali
a teď nevíme, co máme dělat.“ 
Někteří nadále tvrdí, že podporují Putina, jiní jsou zoufalí z toho, že s tím nemohou nic udělat, ale šok je asi nejširší společný
jmenovatel. 
Karel Svoboda: V Rusku prakticky znemožnili získat jakékoliv alternativní informace. Všechno je tam striktně limitované na
informace od ministerstva obrany, které jsou brutální propaganda. Pořád jedou rétoriku, že osvobozují. 
Nejnověji rozjeli nesmysly typu biologické laboratoře: na jednu stranu tvrdí, že Ukrajina byla padlý stát, a na druhou, že
dokázala ukrýt asi dvacet laboratoří na výrobu biologických zbraní. Propaganda prostě jede na plné obrátky a moc si nedělá
starosti s logikou. 
Ten, kdo vyjde na ulici (protestovat, pozn. red.), je okamžitě sebraný. Demonstrace, které proběhly, měly poměrně vysoké
počty zatčených. Vlastně ale ani nevíme, jak velké byly, protože když vám ruské ministerstvo vnitra oznámí, že tam bylo 5000
účastníků, reálně to může být kolem 20 000. Nevíme, jak moc to zkreslují. 
Možnost jakkoliv pozorovat situaci je extrémně omezená tím, že zavřeli nejsmysluplnější média. Je vidět, že část populace je
proti, nejsem ale schopný říct, jak je velká. 
Pavel Havlíček: Rusko se ponořilo do nejtemnějšího období své nezávislé historie po roce 1991. Tisíce a desetitisíce Rusů se
před touto hrůzovládou snaží uprchnout kamkoliv do zahraničí, kam stále ještě létají letecké společnosti. Tisíce lidí se hlásí o
občanství Kazachstánu, jen aby mohli Rusko opustit. Letenku do Jerevanu, Baku či Turecka – pokud jde ještě sehnat – už
běžný člověk nedokáže zaplatit. 
Lidé, kteří v Rusku zůstali, trpí ekonomickými důsledky západních sankcí proti Putinovu režimu. Ty znehodnotily jejich úspory a
také možnost nakoupit západní vybavení, podobně jako tomu bylo v době asijské ekonomické krize v roce 1998. Přesto se lidé
snaží dostat k penězům a nakoupit za ně základní potraviny a léky, které již mnohdy ani nejsou k dostání. Kvete černý obchod
s nově staženými západními produkty. 
Protiválečně a prodemokraticky smýšlející občané jsou po tisících zavíráni. Jen ke včerejšímu dni (pondělí 7. března, pozn.
red.) to bylo více než 13 tisíc Rusů, kteří se nebáli vyjít do ulic a dát jasně najevo svůj názor na Putinovu válku. 
Kreml se snaží zmobilizovat druhou – prozatím větší – část společnosti a semknout ji kolem vůdce, aby současnou krizi mohl
zdůvodnit západní „agresí“, proti které obstojí jen „jednotný“ národ. Válečné štvaní postihlo celou ruskou společnost, včetně
zahraničních i domácích médií, která jsou po desítkách zakazována. 
2) Jsou očekávání, že se proti Putinovi zvedne masový odpor obyvatel nebo jeho okolí, reálná? 
Michael Romancov: Dopady sankcí jsou tentokrát velice rychlé, ale pořád dopadají na velmi úzký segment ruské společnosti.
Nejbohatší jedno procento je tak obludným způsobem bohaté, že navzdory tomu, že jejich majetky denně ztrácejí miliony dolarů
na hodnotě, se jim ještě pořád nic neděje. 
Nejbolestivěji to teď dopadá na střední třídu. Protože je odstřižena od možnosti cestovat, přesouvat peníze, ocitla se v pasti.
Ale drtivá většina ruské společnosti k těmto dvěma skupinám nepatří. Tito lidé pravděpodobně ještě žádnou změnu nepocítili, a
navíc jsou odkázáni na informace celoplošných ruských televizních kanálů, které jsou pevně pod kontrolou Kremlu, a tím
pádem žijí v nějaké úplně paralelní realitě. 
Obávám se, že Putin situaci ustojí, že nebude odstraněn ani siloviky (zástupci tajných služeb, armády, policie či Národní gardy,
pozn. red.), ani oligarchy. Že jeho režim teď začne dělat to, na co se evidentně připravoval minimálně od roku 2016, kdy vznikla
Rusgarda (příslušníci pořádkových sil, pozn. red.), tedy že začne plošně používat násilí proti několika málo ohniskům odporu
obyvatelstva, které až dosud bylo buď loajální, nebo pasivní. 
Karel Svoboda: Řeknu to narovinu: příliš tomu nevěřím. Zkušenosti se sankcemi z jiných zemí svědčí spíš proti tomu. Máme
Írán, máme Venezuelu, což jsou dvě země, které se dostaly pod sankce, ale režimy to zvládly „umlátit“. Režim nikdy nebude
totálně bez peněz, bude si platit silové složky, aby si u nich zachoval loajalitu. Máme příklad Lukašenka, který se udržel
prakticky jenom na základě toho, že platil tyhle síly. 
Pro palácový převrat by se musel najít někdo z blízkého okolí, a to je do zločinů namočeno také. Nejde jen o válku na Ukrajině,
ale i o rozkrádání a mnoho dalšího. Ohrozili by tím svou existenci. Neříkám, že se to nestane, ale nadšení bych tlumil. 
Pavel Havlíček: Za určitých okolností se to rozhodně vyloučit nedá. Jsem přesvědčen, že změna pro ruskou politiku musí přijít
zevnitř systému, ne vlivem Západu či nezdaru vojenské operace proti Ukrajině. 
Avšak když se podíváme na současné dění v Ruské federaci, je rozhodně pravděpodobnější nějaká forma palácového
převratu než lidová revoluce v ulicích, ze kterých jsou – alespoň prozatím – ruští demokraté a odpůrci války násilím vytlačováni,
častokrát zavíráni či odsouváni do vynuceného exilu. 
Nahrazení Putina jinou osobou, která by nesdílela jeho skalní přesvědčení o konečném zničení Ukrajiny a jejím podvolení, je
jeden ze scénářů, jak současná krize může skončit, aniž by to vedlo k rozpadu Ruské federace a kolapsu ruské ekonomiky. 
3) Situace na Ukrajině vyvolává u lidí strach z dalšího vývoje. Z čeho máte největší obavy vy? 
Michael Romancov: Jsou tady bezprostřední dopady na Evropu a bezpečnostní situaci v ní. To už je ale něco, co nastalo. Teď
je jenom otázka, jak moc se to zhorší – doufejme, že ne moc. Z globálního hlediska se obávám toho, že od roku 1945 až dosud
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se velké mocnosti byly schopny vyvarovat vzájemného střetu. Navzdory tomu, že válka probíhá „pouze“ na Ukrajině, je
evidentní, že jde o mocenský střet mezi Ruskem a kolektivním Západem. To jsou tři stálí členové Rady bezpečnosti OSN – USA,
Velká Británie a Francie. 
Tohle je první válečný střet mezi vítězi druhé světové války a je to myslím první krok na cestě k redefinování základních
atributů fungování systému mezinárodních vztahů. V minulosti to byl vždy proces, který byl bohužel krvavý a který do té
struktury vnesl obrovské množství změn, jejichž stabilizace si vyžádala obrovské lidské a materiální hodnoty. A já se bojím, že
jsme na počátku něčeho takového. 
Karel Svoboda: Bojím se humanitární katastrofy. Kvůli tomu, že se Rusku operace ne úplně daří, byť říkají, že všechno jde
podle plánu, mohou být vojáci nervóznější a nervóznější a mohou pálit po všem, co se hne. 
Nejvíce se bojím dopadů na běžné obyvatele, kteří před válkou nestihli utéct, protože ruská armáda není zrovna pověstná tím,
že by brala ohledy na civilisty. V prvním sledu, jak jsem pochopil, poslali naprosto běžné vojáky, záklaďáky nebo „kontraktniki“,
kteří byli málo trénovaní, protože čekali rychlé vítězství. Otázka je, koho tam pošlou teď. Vojáci, kteří tam půjdou nyní, už
nebudou čekat, že je bude někdo vítat. 
Pavel Havlíček: Obav spojených s ruskou válkou proti Ukrajině mám celou řadu. Mnoho lidí se obává obrovského globálního
konfliktu Západu s Ruskem, který by mohl vyvrcholit jadernou válkou, kterou ruský prezident začal přivolávat, když využívá
ruského jaderného arzenálu k vyvolání paniky v západních společnostech, které tím zároveň vyzývá k přerušení pomoci
Ukrajincům. Myslím si, že tento vývoj je krajně nepravděpodobný, protože by znamenal konečnou likvidaci Ruské federace a
celé společnosti, což Putin velmi dobře ví. 
Více se obávám dvou jiných zásadních hrozeb. V prvním případě to byla situace kolem Záporožské jaderné elektrárny a krajně
nezodpovědného úderu ruských ozbrojených sil proti ní. V jedné z největších jaderných elektráren v Evropě to mohlo 
vyvolat neskutečně ničivou reakci, která by ovlivnila nejen Ukrajinu a Rusko, ale také velkou část Evropy a širšího sousedství.
Právě tyto nepromyšlené a nezodpovědné kroky ruské armády nás mohou zásadním způsobem ohrozit. 
Druhá věc je budoucnost Ukrajiny i Ruska. Putin uvedl do chodu řetěz reakcí, který již půjde velmi obtížně zastavit, jestli je to
vůbec ještě možné. Je zřejmé, že ruská armáda nebude schopna ukrajinské území dlouhodobě kontrolovat, i kdyby se jí
skutečně podařilo Ukrajince porazit. Co by tedy bylo s Ukrajinou a se svobodomyslným ukrajinským národem, který ruskou
nadvládu nad svým územím již nikdy znovu nepřijme, zejména ne po této tragédii? 
V souvislosti s Ruskem zároveň uvažuji o vlivu západních sankcí proti jeho ekonomice, které toto hospodářství o velikosti
Španělska rozhodně nemůže v delší perspektivě ustát. To může v konečném důsledku způsobit až rozpad Ruska v krvavé
občanské válce, kterou pád Putinova režimu může přivodit, zejména v okamžiku, kdy už vůdce nebude u moci. Konečným
uživatelem všeho tohoto strádání může být nakonec pouze Čína, což je i pro budoucí osud Ruska děsivá představa. 
4) Scénářů, jak to celé může skončit, je mnoho. Který považujete za nejpravděpodobnější? 
Michael Romancov: Rusko nedokázalo rychle vojensky zvítězit, to znamená, že bude i nadále tlačit, ale povlečou se
vyjednávání. Vzhledem k tomu, že Ukrajina má naši finanční a vojenskou podporu ve smyslu dodávek zbraní, mají Ukrajinci
solidní šanci situaci dlouhodobě vojensky udržet. 
To neznamená, že se Rusům někde nepodaří průlom, ale zdá se, že si Ukrajinci vyvzdorují něco, co si Moskva na začátku téhle
akce vůbec nebyla schopna představit. Myslím, že nakonec budeme svědky vyjednávání. Ta akce bude mít nějaké politické
řešení, jehož obrysy jsou v tento okamžik velmi nejasné. 
Karel Svoboda: Jsou v jádru tři možnosti. Vyhraje Rusko a bude muset Ukrajinu okupovat. Pro Rusko to bude náročné, protože
tam bude muset dovézt vlastní policisty, protože nedůvěřuje ukrajinským. Bude tam muset držet okupační armádu a okupační
síly. 
Hrozí mu, že zabředne nejen do války, ale i do následné okupace, kterou sice vylučuje, ale Rusko také vylučovalo, že tam
posílá záklaďáky, a stejně je tam posílá, takže bych to nebral až tak vážně. 
Druhá varianta je, že vyhrají Ukrajinci, ruská armáda opustí území, ale pak jsou otázkou sankce a další vývoj na Ukrajině.
Neočekávám, že by to bylo reálné. Třetí varianta je, že boje budou pokračovat v nižší intenzitě a válka se potáhne dlouho.
Nejsem schopný říct, který scénář je nejpravděpodobnější. Pavel Havlíček: Ve svém nedávném textu jsem se snažil vytyčit tři
základní scénáře vztažené k vývoji ruské invaze. Jsem přesvědčen, že nejpravděpodobnější je scénář prostřední, kompromisní,
který nepovede k jasnému vítězství ani Ukrajiny, ani Ruska. 
V situaci enormního vysílení jak ruských vojáků a vojenské techniky, tak ukrajinské armády a společnosti budou mít obě strany
konfliktu silnější motivaci skutečně jednat o podmínkách příměří, ne jak je tomu v těchto dnech. 
Dlouhá opotřebovávací válka si nutně vybere svou daň a bude potřeba se sejít za vyjednávacím stolem, možná za přispění a
moderace některého z výrazných mezinárodních hráčů – Číny, Turecka či Izraele. 
Současné požadavky ruské strany jsou nyní pro Kyjev logicky nepřijatelné. Ukrajinský ideál osvobození všech území a rychlejší
orientace na EU a NATO pro Rusko také. Zásadní proto bude, jak se vyvinou válečné operace a která strana bude mít navrch
a bude si moci výrazněji určovat budoucí podmínky hry. 
Ze západního pohledu bychom měli být velmi obezřetní, aby konflikt dopadl přijatelným kompromisem pro Ukrajince, ale aby i
prezident Putin dokázal odejít od stolu s víceméně vztyčenou hlavou, aniž by to rozpoutalo další válečné peklo v blízké
budoucnosti (anebo jaderný konflikt, o kterém se také hovořilo v souvislosti s ústupovými manévry ruské armády proti
Ukrajině). 
Mnoho dalších aspektů je prozatím stále otevřených v souvislosti s příštími dny a týdny a vývojem situace na bojišti. 

Pro palácový převrat by se musel najít někdo z blízkého okolí, a to je do zločinů namočeno také. Nejde jen o válku na Ukrajině,
ale i o rozkrádání a mnoho dalšího. Ohrozili by tím svou existenci. Neříkám, že se to nestane, ale nadšení bych tlumil. Karel
Svoboda rusista 

O autorovi: EVA MOŠPANOVÁ, redaktorka
Foto autor:   KOLÁŽ: DENÍK N
Foto popis:   Michael Romancov, Karel Svoboda i Pavel Havlíček se shodují, že Rusko omezuje přístup k informacím a že na
jeho obyvatele začínají dopadat
Foto popis:   Přesto neočekávají, že by v zemi mělo dojít k převratu.
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VLÁDÍK JE POHODÁŘ PO MNĚ 

Když v prosinci 2020 odcházel Vladimír Kořen (48) z postu starosty středočeských Říčan, chystal se odpočívat, věnovat rodině
a Zázrakům přírody, které v České televizi moderuje již třináct let. Od té doby se stal počtvrté otcem, začal učit na základní
škole a také sám studovat. 

Moderátor Vladimír Kořen 

* Naposledy jsme spolu mluvili v předvečer vašeho odchodu z funkce starosty Říčan. Tehdy jste říkal, že budete odpočívat a
točit Zázraky přírody. Podařilo se? 

Především se od té doby moje rodina rozrostla o jedno báječné dítě Vládíka, kterému je teď devět měsíců. Odchod z radnice
byl pro mě ve všech směrech oživením. I když jsem moc netušil, co budu dělat. Když jsem ale jel za svou těhotnou manželkou
na její působiště na 3. základní školu u Říčanského lesa, dostal jsem možnost, abych se na chvíli stal učitelem. Přijal jsem tu
výzvu, protože mi to najednou začalo dávat úžasný smysl. To, co děláme v Zázracích přírody, je o přírodopisu, fyzice, o věcech,
které se týkají chemie... Jak prezentujeme věděcké poznatky televizním divákům, se dost podobá tomu, jak je mohu přibližovat
dětem, a najednou jsem díky tomu objevil svět, který mě neskutečně baví. Takže to byl krok rozhodně dobrý. 

* Mají to učitelé s dětmi stále těžší, jak se říká? Máte rady, jak si zjednat respekt? 

Začal jsem učit v době distanční výuky, což je poměrně náročné, ale mně přišla vhod zkušenost z televize, schopnost
vystupovat před kamerou, neměl jsem s tím problém. A děti? Jsou úžasné. Já byl daleko zlobivější! Člověk má tendenci
zapomínat na svoje průšvihy a trochu si svou minulost lakovat. Já měl průšvihů na základce tolik, že si říkám, že děti, které
mám, jsou výjimečně hodné. (smích) 

* Jak využíváte své poznatky či postupy ze Zázraků přírody ve výuce? 

Zázraky přírody a videa, která Zá máme na internetových stránkách, h, se dají báječně využít v mnoha ms e ohledech. V
distanční výuce se to oh vysloveně nabízelo, ale dá se to vy uplatnit i při normální výuce. Když up yž probíráme gravitaci,
pustím dětem video, jak jsme lítali letadlem parabolické ma - lety a jak pan učitel vypadal al ve stavu beztíže. Pak mají za úkol
přijít s jiným nápadem, jak docílit t pocitu stavu beztíže, a ony mi skáčou na trampolíně, fotí se při tom, -, ukazují si fotky, učí se
a doufám, že se baví. 

* Kromě toho všeho jste začal také studovat. To máte tolik času? 

Nemám, ale zkusil jsem se přihlásit it na Přírodovědeckou fakultu UK na Ústav životního prostředí a snažím ase studovat
enviromentální vědy. V rámci studia budu dělat vědeckou práci, chci se věnovat ohroženým druhům českých ryb. Baví mě to
velmi, protože mě to vrací do takového relativního bezpečí - světa z doby mládí. Ve srovnání s radnicí je to návrat ke kořenům.
(smích) 

* Stal jste se loni v květnu počtvrté otcem. Máte už tři, řekněme přinejmenším odrostlé děti. Děláte něco jinak než u dříve
narozených potomků a jak jste to zvládali v době koronaviru? 

Pokud jde o koronavirovou anabázi, která byla samozřejmě pro mnoho lidí a firem tíživá, naši rodinu zásadně změnila, měli jsme
možnost být spolu, líp jsme se poznali. Během mého starostování jsme byli rozlítaní všemi směry a jako bychom se vzájemně
ztráceli. Ten poslední rok fungujeme úplně 

* 

jinak, je to nesrovnatelně lepší. Zrovna včera jsme měli hezkou večeři, u níž jsme se všichni sešli, udělali si pstruha na
bylinkách, povídali si. To za dob mého starostování nešlo. A co se týká miminka, oba s manželkou k tomu přistupujeme úplně
jinak. Dřív jsme dodržovali, co jsme kde přečetli, třeba že se dítě musí budit na kojení. Teď to děláme na pohodu. Takže náš
Vládík, když se daří, se v devět uloží, v noci spí a mezi pátou šestou vstává. Necháváme to plynout a to dítě je neuvěřitelně
veselé, když vstane, okamžitě se směje. Je to hezké a jak se rýsuje jeho povaha, zdá á se, a já v to doufám, že bude dost velký
pohodář – po tatínkovi. (smích) 

Pocházíte z Teplic, jak jste se dostal do Říčan? 

* Přes Řepín u Kokořína! To je taková vesnička, kde e jsem si vzal svou ženu. Ona a sice pochází z Rychnovska, ale získala
učitelské místo s bytem právě v Řepíně. S oblibou Řepín zmiňuju. Žili jsme e tam jen asi dva a půl roku, ale mělo to neobyčejné
kouzlo a já na to rád vzpomínám, tak k dělám Řepínu reklamu, aby se e o něm psalo. (smích) Než jsem m tam přišel, byl Řepín
v novinách h jen jednou. Tehdy se na náves zatoulal srnec, kterého místní myslivci zastřelili a snědli, a pak se ukázalo, že mohl
mít vzteklinu, takže Vánoce strávili v nemocnici. Když jsem začal studovat v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  žurnalistiku s
politologií, měl jsem takovou úzkost, že nepotkávám známé lidi. Teplice, e, kde jsem vyrostl, jsou sice město s 50 tisíci obyvatel,
ale ti se dost t znají, a když jdete po ulici, vždycky potkáte někoho, s kým si můžete popovídat, víte, že někam patříte. V Praze
avlezete do metra a ať koukáte, jak koukáte, známou tvář nepotkáte. To by musela být velká náhoda. Takže jsem byl v Praze
ztracený, ztracená byla i moje nastávající, proto jsme v okolí metropole hledali místo, kde by nám bylo podobně ě jako v
Rychnově nebo v Teplicích. Zkusili jsme právě Řepín, ale ten byl od Prahy daleko. Kvůli práci v České televizi jsme potřebovali
bližší bydlení. Jednoho dne jsme zastavili na náměstí v Říčanech, které mají velký genius loci. Řekli jsme si, že tady je to asi
ono, a postupem času tu zakořenili. Stěhovali jsme se 2. 7. 2000, to datum vím přesně, protože když jsme opouštěli Řepín, měli
jsme vážnou autonehodu. Manželka to vzala do Říčan přes Královské Vinohrady s tříštivou zlomeninou krčního obratle a já
přes Motol se zlomeninou obličejového komplexu. Takhle jsme přišli do Říčan. 

Když máte čas, vyrazíte na procházku do okolí nebo na výlet jinam po středních Čechách? 
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* My teď drandíme s kočárkem, což je strašně zábavné, je to taková příprava na důchod. (smích) Rád využívám možnost loudat
se krajinou a Říčany jsou opravdu hezké. Chodíme k rybníkům Jurečku a Marvánku, také po cyklostezce, směrem na Světice a
do lesa, hezké jsou meandry Rokytky, kde příroda není spoutaná a má ještě volnost. Vyměňujeme kolečka – do terénu a do
města… 

Přemýšlíte, že byste se do světa politiky ještě vrátil? 

* Člověk nikdy nemůže říct nikdy, ale já jsem odešel z mnoha důvodů, jedním z nich bylo, že mi došla energie a nápady. A na
to, aby člověk šel do veřejného života, musí mít nějaké velké nosné téma. Pro mě v Říčanech to byla regulace výstavby,
protože město trpělo chaotickou suburbanizací, tak se ečmmvc tomu říká odborně, Říčany zkrátka to přilákaly takovou spoustu
lidí, že p je to začalo ohrožovat v základních funkcích. Přebíral jsem město fu s ohromným dluhem, nestačilo školství, takže
mým hlavním úkolem šk byla určitá regulace prostřednictvím le územního plánu. Když se n to podařilo, moje mise byla z velké
části splněna. Navíc politika je č zvláštní svět, nedá se v něm hledat z přátelství, jsou to jen taková účelová p spojenectví. Z
těch, o kterých lo si myslíte, že jsou přátelé, se časem vyklubou lidé, kteří sledují jen svoje cíle – jeden chce dělat velkou vs v
politiku, jiný přemýšlí, jak získat p nějakou výhodu. To, co máme v Zázracích, je naprostý opak. Vztah nz s Marošem
(Kramárem, pozn. red.) a lidmi ze štábu, tam člověk ví, že je to přátelské, a přátelský je i vztah s diváky, je to radost. To politika
rozhodně není, já ale pro život ro radost potřebuju. * r 

„ POLITIKA NENÍ ÚPLNĚ PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ A JÁ POTŘEBUJU K ŽIVOTU RADOST. MĚL JSEM NA ZÁKLADCE TOLIK
PRŮŠVIHŮ, ŽE DĚTI, KTERÉ MÁM, JSOU VÝJIMEČNĚ HODNÉ. 

Foto autor:   Fo oto Tran Foto Blesk – Tonda Tran, © Česká televize – Zuzana Páchová
Foto popis:   Syn Vládík se Vladimíru Kořenovi a jeho ženě Martině narodil loni v květnu
Foto popis:   „Drandění s kočárkem je taková příprava na důchod,“ říká
Foto popis:   Někdejší starosta Říčan zatím o návratu do politiky rozhodně nepřemýšlí
Foto popis:   Poznatky i postupy ze Zázraků přírody, které vysílá Česká televize už od roku 2009, používá jejich moderátor i při
výuce
Foto popis:   V díle Zázraků přírody odvysílaném 26. února mohli diváci zjistit, jak přežít výstřel ze samopalu na vzdálenost
pouhých čtyř metrů
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mluvčí 
Nejméně 1 člověk zemřel poté co ruské dělostřelectvo zasáhlo obytnou budovu v ukrajinském hlavním městě. Je další 3 lidé
mají být zranění. Informovala o tom ukrajinská státní televize poradce na ukrajinské ministerstvo vnitra Anton Hryščenko mluvil
dokonce o dvou mrtvých a třech hospitalizovaných ruské dělostřelecké granáty zasáhly také strategicky důležité letiště
Antonov. Postoj melu u Kyjeva. Po téměř dvou letech mohou lidé na většině míst sundat respirátory. Povinné jsou ode dneška
jen v hromadné dopravě sociálních zařízeních zdravotnictví. Končí také omezení návštěv nemocnic svých. Laboratoře v Česku
za neděli odhalily 2742 nových případů nákazy koronavirem. To je zhruba stejný počet jako před týdnem, vyplývá to z dat na
webu ministerstva zdravotnictví dalších 431 lidí má podezření na infekci. Nejvíc nakažených v přepočtu na obyvatele je teď na
Plzeňsku a Prachaticku v nemocnicích s covidem 1900 pacientů. Český fotbalista Vladimír Darida má v Hertě Berlín už třetího
trenéra v sezóně za odvolaného tajfun korku nastoupil Felix Magath legendární. Osmašedesátiletý trenér se vrací do
bundesligy po necelých 10 letech má zachránit Herthu v nejvyšší soutěži po prohře v Mönchengladbachu 02 je totiž
předposlední.

mluvčí 
Jak zvládají nápor ukrajinských uprchlíků české školy, anebo třeba zdravotnická zařízení. O tom budeme mluvit ve společném
speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu plus k situaci na Ukrajině.

Některé děti už to mají za sebou, ale teď další děti uprchlíků z Ukrajiny nastupují na základní školy v Česku, například v Brně
mohou ukrajinští žáci chodit do 27 škol. Jednu z nich by měli navštěvovat jen Ukrajinci a dnes se do ní můžou poprvé přijít
zapsat. Na místě máme reportérku Barboru kroutili Kovo dobrý den.

mluvčí 
Dobré ráno. Škola dnes bohužel zatím neotevřela, tedy přesně základní škola, co sovětská, kam se ode dneška mohly děti z
Ukrajiny začít zapisovat, se otevře až během následujících dnů. Žáky ale přijala základní škola Jana Amose Komenského, pod
kterou právě i co sovětská spadá. Tady dnes přijali 14 dětí. Zatím jich hned na první hodinu přišlo 11. Všechny nové žáky z
Ukrajiny. Vedení školy přiřadilo mezi české vrstevníky. Děti tu ale budou mít intenzivní výuku češtiny, tedy že část nebudou se
svými českými spolužáky a část dne se budou učit třeba česká slovíčka. Základní škola, co lidská, kdy budou čistě ukrajinské
třídy, se podle její ředitelky otevře, až naplní kapacitu tady na základní škole Jana Amose Komenského. Přijmout by tu mohli
ještě asi 50 dětí a pak se děti přesunou právě nad sovětskou, kam se jich vejde přibližně 180.

mluvčí 
To byla z Brna Barbora kroutili. Kováč děkujeme za informace na shledanou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
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Jižní Moravy se podíváme na sever Čech na základní školu bílá cesta v Teplicích. Dnes taky nastupují další ukrajinské děti.
Tam máme reportérku Janu Vitáskovou. Dobrý den.

mluvčí 
Dobré ráno. Je to tak do teplické základní školy jiná cesta dnes nastoupili 4 nové dívky z Ukrajiny. Do první třetí čtvrté osmé
třídy. Ve třídách už mají své krajany, kteří do školy přišly minulý týden. Celkem jich tu je teď 13. A podle ředitelky Evy Vášová
může škola přijmout maximálně 20 těchto dětí. Poskytne jim školní potřeby i obědy. Další vybavení dostanou ze sbírek třeba v
teplickém centru pomoc pro celou rodinu. Ve školství dívají anglicky, ale děti se prý rychle učí česky. Něco přišli minulý týden
už trochu rozumí. Škola taky vyškolí svých 12, která loga, aby mohli učit češtinu děti cizinců. Teď konkrétně tedy ukrajinských
uprchlíků. Některé z těch zmíněných asistentek má může Ukrajince. Trochu se tedy domluví a děti, které sem nastupují, bydlí v
okolí školy, takže snadno dojdou pěšky.

mluvčí 
To byla z Teplic Jana Vitásková. I vám děkujeme na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Válečné události se zvolna šíří taky na západ Ukrajiny, kde byla až dosud relativní klid skutečně relativní. Například včera ruské
rakety dopadly jen asi 20 km od polských hranic. Cílem byla vojenská základna v ukrajinském městě javory. Ukrajinský ministr
obrany mluvil o nejméně 35 mrtvých 130 zraněných. Podle Moskvy ovšem rakety zlikvidovali 180, jak Kreml uvádí zahraničních
žoldnéřů. Výbuchy slyšeli lidé v Polsku, kde všechno sleduje naše zvláštní zpravodajka Marie Veselá, dobrý den.

mluvčí 
Hezké ráno z Polska.

mluvčí 
Jak hlasité to byly exploze a odkud je lidé slyšeli.

mluvčí 
Byly hlasité, takže v noci probudily, může paní až manželé bydlí blízko příhraničního města Přemysl na jihovýchodě Polska.
Jejich dům se kvůli výbuchům otřásal popsala Asha.

mluvčí 
Hašek okna v mém domě se úplně třásla. Je to starý dům. Bylo to někdy ve 4 nebo 5, která je.

mluvčí 
Nebo.

mluvčí 
Exploze slyšela i obsluha místní čerpací stanice. Podle ní byly 3 nebo 4. Někteří lidé se lekli jiní ale v noci vůbec nic
nezaznamenali. Třeba jako skupina amerických dobrovolníků, kteří jeli pomáhat na Ukrajinu o tom, že rakety zaútočili na
vojenskou základnu, se dozvěděli od nás. Podle štábu některých zahraničních médií bylo výbuchy nejvíc slyšet u hraničního
přechodu poblíž obce Kurzova. Ten je totiž opravdu jen asi 20 km od místa útoku.

mluvčí 
Marie kromě města přemýšlel jsi navštívila i další místa, kde konkrétně si nyní.

mluvčí 
Teď jsem v městě Lublin, to je centrum východní části Polska asi 100 km od hranic s Ukrajinou a i zamíří někteří ukrajinští
uprchlíci. Stará se tady o ně mimo jiné i zdejší židovská komunita. Přenechala jim celý svůj pětipatrový hotel. Nahoře v pokojích
se bydlí dole v suterénu, je improvizovaný sklad plný hygienických potřeb, dětských plen, oblečení, trvanlivého jídla. O uprchlík
i o uprchlíky se starají dobrovolníci třeba Piotr.

mluvčí 
Teprve, když s ním ubytováváme uprchlíky tato budova byla původně židovská škola po válce tu byla lékařská fakulta a teď je
to hotel, který provozuje židovská komunita a taky místo pro uprchlice. Tramvaj, Joyce kantýnu saunu se rozšíří panenky.

mluvčí 
V hotelu zůstávají uprchlíci několik dní většinou podle Piotra chtějí do zahraničí. Kromě Německa nebo Francie volí ukrajinští
Židé taky Izrael. I to jim dobrovolníci pomáhají zařídit.

mluvčí 
Kolik lidí zatím utekl před válkou právě do Polska.

mluvčí 
Také sem míří naprostá většina ukrajinských uprchlíků. Polská pohraniční stráží od začátku ruské invaze eviduje už přes 1 700
000 v neděli do večera přišlo hranice zhruba 63 000 uprchlíků. Oproti minulé neděli je to zhruba o polovinu méně.

mluvčí 
Dodává zvláštní zpravodajka v Polsku Marie Veselá. Díky za informace na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.
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mluvčí 
Jak jsme slyšeli, Rusko obrátilo své bojové operace i na západ Ukrajiny, tedy do těsné blízkosti Polska ve speciálu
Radiožurnálu Českého rozhlasu plus teď vítám Martinu Hermanovou bezpečnostní analytička z vysoké školy CEVRO institut,
dobrý den.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Tato zpráva, že tedy rakety dopadly blízko polských hranic, tak blízko, že je bylo slyšet, bylo snad cítit otřesy. Mění to
nějak zásadně dosavadní pohled na to, co si na Ukrajině děje?

mluvčí 
A není to především ten rozsah těch ruských operací, protože doposud jsme byli zvyklí vlastně většina těch operací probíhala v
té východní části Ukrajiny tzn. daleko od těch hranic, Polska, Slovenska, Rumunska a jenom sporadicky, dejme tomu, byly
bombardovány nějaké nějaké letecké základny, které byly blíže trik té, které hradit západní a teprve teď vlastně došlo k této
zásadní situaci, kdy byla bombardována základna, která opravdu tak blízko té polské hranice, ale neměli bychom v tom vidět v
tuto chvíli asi nic víc opravdu šlo o to zřejmě Rusům vybombardovat základu zvláště pokud věděli, že na této zákoně by se měly
shromažďovat dobrovolníci, kteří přijdou ze západních zemí.

mluvčí 
Včera jsem procházel americká média, počínaje televizemi je konče renomovanými deníky a ta zpráva, že ruské rakety dopadly
tak blízko Polska, tak blízko členského státu na to měla velkou odezvu skutečně to byli palcové titulky a zjevně tedy ve
Spojených státech. To je událost, která vybočuje dokonce i toho dosavadního dramatického dění.

mluvčí 
Ano, já dokážu představit, že to vzbuzuje jaksi větší nervozitu, když já to barbar bombardování vlastně k němu dochází tak
blízko té hranice, ale opravdu si nemyslím si v tuto chvíli a by nám hrozilo přímé nebezpečí tzn. že by ty bomby dopadaly i na tu
druhou stranu hranice, pokud by k tomu došlo, tak si myslím, že by to bylo spíše, ale z důvodu nějaké nějaké oblasti spíše
chyby, že by ty bomby dopadly na druhou ani totožnost samozřejmě i riziko toho, že by to mohlo vyvolat, tak už ten konflikt
přímo se Severoatlantickou aliancí, i kdyby to bylo milenci bomby dopadly na druhou stranu hranice v každém případě je to
nebezpečné, když už to tak blízko, ale zase na druhou stranu říkám, opravdu bychom to v tuto chvíli neměli přeceňovat
samozřejmě zvýšit naši pozornost sledovat, co se děje, ale myslím si, že by nám teď hrozilo něco jiného než to, co ustanou
chvíli na Ukrajině probíhá.

mluvčí 
Slyšeli jsme také další ujištění ze strany západních představitelů o tom, že Severoatlantická aliance by zareagovala plnou silou.
Podle pátého článku smlouvy ona to společné obraně, pokud by Rusko zaútočilo na území jakéhokoliv státu na to, je to věc,
kterou si skutečně dá opřít, protože můžeme číst i analytiky Kremlu, kteří naopak jsou přesvědčeni o tom, že Američané by
nešli do války, kdyby mělo jít jen v uvozovkách o nějaké Rumunsko nebo Polsku?

mluvčí 
To je vlastně diskuze, která se vede už léta, protože vlastně na to vždy ta ruská politika sázela, hovořilo se o tom, jestli právě
Rusové neotestují tu jednotu aliance tím, že by právě provedl nějaký omezený třeba menší útok a za hranicí vlastně za hranicí
hned zahraničí to východní hranicí a aliance a jakým způsobem by v takovém případě vlastně členské státy reagovaly dříve ty
pochybnosti o té jednotě opravdu pili, protože i hodnocení hrozeb, co se týkalo růst zvláště před tou první válku v roce 2014 a
byly vlastně docela velké, co se týče tedy toho hodnocení hrozeb, nakolik Rusko hrozba po roce 2014 se to do značné míry
změnilo, že i ty státy, které pochybovaly o tom, že Rusko hrozba pochopili, že skutečně hrozba je dnes si myslím, že už jsme
zase o moc moc dál, kdy opravdu všichni uznávají, že ten problém je velký a myslím si, že teď v tuto chvíli, kdyby došlo opravdu
k tomu útoku alespoň nějakému omezenému na území aliance, že by stát jednotně nezareagovali v tom v tuto chvíli skutečně
myslím, že by tam, že by ta reakce byla jednota, protože musíme si uvědomit, že kdyby jednotná nebyla, tak v tu chvíli prostě
Severoatlantická aliance končí. To si, řekněme, zcela zcela Narovinu.

mluvčí 
A co se týká té neustále kladeny a neustále žhavé otázky bezletové zóny nad Ukrajinou. Z hlediska NATO je stále ještě
vyloučeno, že by začala minutové vynucovat bezletovou zónu nad Ukrajinou.

mluvčí 
Tak, jak jsme slyšeli generálního tajemníka Jense Stoltenberga, tak několikrát zopakoval, že pokud by v atlantické aliance
musela vynucovat bezletovou zónu na Ukrajinu, že by to fakticky znamenalo vlastně přímo vázáno přímý přímý přímé zapojení
aliance do toho konfliktu tzn. aliance versus Rusko, že toho vlastně toho se chce alianci vyvarovat, ale to jsme slyšeli
opakovaně právě z úst generálního tajemníka, takže otázka, jestli dojde k nějakému posunu, ale já si v tuto chvíli myslím, že
spíše posunu nedojde ale že bude snaha Ukrajinu tedy zásobovat vlastně těmi dalšími obrannými prostředky nebo prostředky,
tedy i jaksi útočnými, které by umožnily Ukrajině ovládnout více ten vzdušný prostor znamená posílení protiletecké obrany
posílení protiraketové obrany. Samozřejmě jsou to ty stíhačky, o kterých se hovoří už delší dobu, ale bohužel na tom
ztroskotává vlastně i ta ta diskuze v rámci Severoatlantické aliance, jestli právě i to poskytnutí těch stíhaček Ukrajině by nebylo
problémy a jestli by to Severoatlantickou alianci přímo jaksi nezatáhli do toho konfliktu, takže spíš pokud se o nich diskutuje, tak
se to ty stíhačky než ta bezletová zóna.

mluvčí 
Martina Heranová, bezpečnostní analytička vysoké školy CEVRO institut. Děkuji vám za rozhovor, na shledanou.

mluvčí 
Taky děkuji, na shledanou.
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mluvčí 
Ruské jednotky podle dostupných informací v pátek unesli starostu jihu ukrajinského Milito. Spolu Ivana figuroval, který s nimi
odmítal spolupracovat na jeho místo včera dosadili proruskou městskou radní Halinu Dannyho činkou. Ukrajinci na jihu země
protestují proti ruské okupaci. A podrobnosti k tomu řekne Tomáš Havlín z naší zahraniční redakce, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Poslechněme si nejdřív, jak to vypadalo včera v personu.

Ruští vojáci tam stříleli do vzduchu v obsazeném městě, kde vyšly do ulic stovky lidí s ukrajinskými vlajkami. Ruská armáda se
snaží shromážděním předcházet v některých městech v rumunské oblasti zakázala a vyhlásil vyhlásila tam i zákaz nočního
vycházení.

mluvčí 
Nastrojili ty květiny Juditin i poučit pravdivou informaci.

mluvčí 
V sousední pražské oblasti vyzvala nová starostka mely topolů, aby si lidé naladili ruské televizní stanice a poslechli si podle
jejích slov pravdivé zprávy. I tak tam ale lidé protestují. Mimo jiné kvůli únosu starosty Fedorová.

mluvčí 
Tolik Tomáš Havlín ze zahraniční redakce. Díky děkuju. A na lince a hostem tohoto speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu
plus je teď politický geograf Michal Romancov, který působí na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také Metropolitní
univerzitě Praha. Dobrý den, pane masové.

mluvčí 
Dobře hrál.

mluvčí 
My jsme teď slyšeli takovou čertu z několika jihu Ukrajiny, jakých měst, je to tedy typický obrázek, že sice ruská vojska jakoby
postoupí dál, jako by to město dobudou, ale pak se tam setkávají se setrvalým odporem místních obyvatel.

mluvčí 
Tak ze všech dostupných jaksi informačních kanálů to tak vypadá, jsou k dispozici záběry už ještě stále fungujících
ukrajinských médií nebo prostě od individuálních občanů, které se dostávají prostřednictvím internetu do celého světa. A zdá
se, že ten odpor civilního obyvatelstva, které se ocitne, jako by za těmi ruskými jednotkami je naprosto jednoznačný velice
odvážný spontánní.

mluvčí 
Myslíte, že ruské jednotky mají nějaké jednoznačné pokyny, jak se vlastně počínat v takové situaci, protože podle některých
názorů oni jsou překvapeni těmi reakcemi tím, že je tam nikdo nevítá?

mluvčí 
Já si myslím, že největší pravděpodobností tohle je něco, čím ruské politické vedení vůbec nepočítalo. A protože se zdá, že
Moskva očekávala, že i její vojáci budou prostě vítáni na Ukrajině minimálně nějakou částí obyvatelstva, tak s největší
pravděpodobností své vojáky vlastně na tuhle tu odmítavou reakcí vůbec nepřipravila. Já samozřejmě nemám přístup žádný
materiálům, které případně těm jednotkám byly distribuovány nebo informacím, které byly distribuovány před začátkem té
invaze, takže to nemohu vyloučit, že my s nimi jako nějak důstojníci nebo političtí pracovníci na tohleto téma nehovořil, ale zdá
se ztížené.

mluvčí 
My jsme v rámci tohoto speciálu mluvili s naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině, který říkal, že to vypadá tak, že ruské
pozemní jednotky postupují velmi pomalu, pokud vůbec, ale na druhé straně se stupňují tvrdé a velmi ničivé útoky na
ukrajinská města. Je tím cílem tedy podlomit morálku Ukrajinců.

mluvčí 
Já nejsem voják ani vojenský analytik, takže nejsem kompetentní k tomu, abych se vyjádřil rychlosti ruského postupu. Neznám
samozřejmě ani cíle, nicméně to, co jste říkal, tak lidé, kteří se analýzou vojenského postupu Ruské federace na Ukrajině
zabývají profesionálně, tak podle mého názoru z jejich analýz z jejich rozhovoru to vyplývá, takže já myslím, že to je přesně tak,
jak jste řekl.

mluvčí 
Má ruská strana jakoukoliv šanci dostat ty Ukrajince na dobytých územích na svou stranu skutečně je přesvědčit o tom, že to s
tím myslí dobře a že teď budou mít lépe.

mluvčí 
Přesvědčit asi ne zastrašit. To si bohužel umím představit, protože zatím vojáci střílí do vzduchu je vidět, že jsou z toho nebo z
těch záběrů, které Ukrajinci jaksi distribuují do světa, je vidět, že vojáci jsou překvapení, je důležité uvědomit, že oni jsou spolu
všichni schopni domluvit, což je důležitý faktor, který tento okamžik hraje ve prospěch ukrajinského obyvatelstva, ale pokud by
ruská strana rozhodla, že vlastně proti civilnímu obyvatelstvu třeba jenom na nějakých vybraných cílech nasadila, nikoliv ty
armádní jednotky, ale buďto oddíly tzv. růst gardy nebo Kadyrovovi Čečence, tak se ten obraz může velice rychle změnit.

mluvčí 
Dnes by mělo dojít k dalším jednáním mezi ukrajinskými ruskými představiteli. Co se těch jednání dá očekávat?
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mluvčí 
Tak o víkendu se objevily první jaksi informace, že za prvé obě strany mají nadále jaksi, řekněme, důvody pro to, aby jednání
pokračovala a za druhé, že obě strany hlásí mírný pokrok, tak uvidíme, co se bude dít dál. Faktem je, že ruské požadavky, se
kterými zatím ruská strana do těch všech jednání šla, jsou pro Ukrajince zcela neakceptovatelné. Vzhledem k tomu, že Rusko je
za prvé iniciátorem té akce a za druhé je silnější sice fakt, že se jim určitě nedaří vojensky, tak jak si mysleli, ale Rusko má
pořád na své straně celou řadu výhod mimo jiné to, že je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, tak v okamžiku, kdy vlastně
Rusko udělá nějaký první ústupek, tak si myslím, že bude zřejmé, že ta jednání začínají zpět k nějakému konci, respektive, že
možnost dosáhnout politického řešení začíná být silnější než to, že to řešení primárně se bude odvíjet pouze o situaci na bojišti.
Já jsem zatím takovýhle ústupek nebo projev racionality ruské strany, bohužel ještě nezaznamenal.

mluvčí 
Dodává pro tuto chvíli politický geograf Michael Romancov. Děkuji vám, že jste byl hostem našeho speciálu, na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Teď.

mluvčí 
O české pomoci Ukrajině zapojuje se stát neziskové organizace jednotlivé rodiny, například Arcidiecézní charita Praha spustila
projekt adopce. Ukrajina vybere konkrétní ukrajinské rodiny, které uprchly před válečným konfliktem a buduje pomocí
individuálních dárců podporovat. Teplické Lázně daly uprchlíkům z Ukrajiny k dispozici lázeňský dům se zahradou ubytování tak
získalo na 70 matek s dětmi a dalším hostem speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu plus obchodní ředitelka lázní Iveta
Lišková, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Takže jakou budovu, jaké prostory jste uprchlíků z Ukrajiny poskytli?

mluvčí 
Tak jsme se rozhodly poskytnout budovu, která je pro pobyt dětí nejvhodnější, jsou to dětské Lázně. Budova se jmenuje nové
Lázně a tam v těch prostorách ne vždycky léčily děti. Měli jsme tam nebo máme tam pro ně herny prostornou zahradu docela
široké chodby, kde se mohou pohybovat původně teda děti nějakým handicapem teče je tam dětí více handicap nemají, ale
jejich problém je spíše v té psychologické rovině a jsme rádi, že jsme mohli poskytnout střechu nad hlavou a taky něco k
snědku.

mluvčí 
A už tam teda jsou, já jsem se chtěl zeptat, jestli to je zatím ve fázi nabídky, anebo jestli si to realizuje, už tam jsou.

mluvčí 
My jsme se rozhodli vlastně 6. března v neděli spojit s asistenčním centrem pro uprchlíky na kraji pocit tento projekt a už
vlastně od osmého nám tam postupně rodiny posílali, začali tím, že jsme vyzvali naše zaměstnance, kteří mají rodiny na
Ukrajině, pokud potřebují pomoc, aby se přihlásili, takže z tohoto zdroje měli klienty, ale i to asistenčního centra a v podstatě
budova do pátku se zaplnila, takže máme přes 70 klientů.

mluvčí 
Může se to ještě navýšit nebo těch 70 je tak ta kapacita, která je možná využít?

mluvčí 
To je ta kapacita teďko plně využitá. My jsme museli zmobilizovat všechny volné postele, přistýlky dětské postýlky, které dnes a.
s. měly připraveny, takže jsme do těch pokojů doplnili kapacity a v každém pokoji, že být rodinná a třech čtyřech pěti členech
podle velikosti pokoje.

mluvčí 
My jsme v rámci tohoto speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu plus mluvili také o tom, jakým způsobem by stát měl přispívat
lidem, kteří nabídnou pomoc nabídnout ubytování ukrajinským o to uprchlíkům, jak to máte finančně zajištěno vy?

mluvčí 
Tak my v této chvíli jsme si řekli, že kdo rychle pomáhá 2× pomáhá a pustili jsme se do toho bez nějakého zajištění financování
a že tím, že vlastně počátku ne ochotni třeba ten měsíc nebo nějakou krátkou dobu to neřešit, takže to musí být okamžitě
zaplaceno, ale samozřejmě, že hledáme možnost financování, protože není možné dlouhodobě vlastně tento dům provozovat
bez nějaké finanční pomoci.

mluvčí 
Anti možnosti financování budete žádat tedy o příspěvek město kraj stát nebo někoho jiného?

mluvčí 
Zkusíme to na všech frontách. Náklady jsou vysoké.

mluvčí 
Jak dlouho myslíte, že bude nutné takto ubytovávat ukrajinské děti?
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mluvčí 
Tak zatím si netroufáme odhadnout, jak dlouho to bude nutné. Jsme prostě začali a teď budeme hledat cestu, jak to, jakým
způsobem to řešit tak, aby to byla pro obě strany únosné.

mluvčí 
Obchodní ředitelka lázní Teplice Iveta Lišková byla teď naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
No a ještě jedné formě pomoci. Mezinárodně uznávaný hornista Radek Baborák, symfonický orchestr Českého rozhlasu večer
společně vystoupí na benefičním koncertu pro Ukrajinu. Pořádá Český rozhlas pod názvem rozhlas hraje pro Ukrajinu. Sále
pražského Rudolfina od půl osmé večer zazní Novosvětská od Antonína Dvořáka a také díla skladatelů z Ukrajiny. Vše v
přímém přenosu můžete slyšet na stanici Vltava i dvojka. Část odvysílá Radiožurnál. Hostem speciálu je teď rezignovaný
šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Popelka. Vítejte, dobrý den.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Pane šéfdirigentem, kromě Novosvětské, co všechno tedy diváci uslyší?

mluvčí 
No, kromě přesně, jak říkáte nebo svědky vlastně ikonické skladby české české kultury, tak v první polovině koncertu uslyší 2
karty ukrajinských autorů, a sice skladbu pro smyčcový orchestr žijícího ukrajinského skladatele Valentina Silvestra 2. Vlastně
člověka jako vedoucí vedoucí osobnosti ukrajinský ukrajinský kultury. Současný ukrajinský hudební scény a skladbu
ukrajinského rodáka romantický strana celé Reinholda víra.

mluvčí 
Jsou u ukrajinské skladby nebo skladby ukrajinských autorů běžně na repertoáru.

mluvčí 
Úplně nejsou úplně nejsou, ale musím říci, kdy jsme vlastně hledali, ležely vlastně ukrajinský ukrajinskou pokrok mohli zahrát
tak, tak jsme právě narazili na fantastickou fantastickou obrovský kvality přesně jako jako Valentýn Silvestra. Říká je to prostě,
je to mezinárodně uznávané uznávaný autor soudobý soudobý Whoopi i originálního Klír prostě vynikající vynikající vynikající
muzika, čili myslím, že se mají posluchači, na co těšit opravdu.

mluvčí 
Já už jsem zmínil tu obrovskou hvězdu hornistů Radka Baboráka, jaké skladby posluchači uslyší.

mluvčí 
Ve skladbě pro pro hernu pro lesní roh a orchestr právě o to strach, tak víra.

mluvčí 
Bylo to hodně narychlo, kolik jste měli na zkoušení programu?

mluvčí 
Bylo to hodně narychlo, protože symfonický orchestr plánuje obě obrovský mechanismus, plánuje dlouho dopředu, mnohdy rok
2 její tvar dopředu, čili tam najít vlastně pro, dejme tomu, 100 lidí, opravdu okýnko, kde by mohli nazkoušet a provést koncert
tak tak tak není jednoduchý, ale podařilo se nám to teď o víkendu jsme zkoušeli. Teďka máme chvilku generálku dalšího a
večer koncert. Všichni jsme strašně rádi, že se nám to moc nám to podařilo, takže můžeme udělat.

mluvčí 
A jenom jednou větou máte kapely, tak i ukrajinské hudebníky?

mluvčí 
Dnes bohužel, bohužel obchod nemáme nemáme.

mluvčí 
Možná zatím.

mluvčí 
Nelze.

mluvčí 
Říká rezignovaný šéfdirigent symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Popelka. Děkuji vám za rozhovor přeji hodně
štěstí a úspěch na koncerty na shledanou.

mluvčí 
Děkujeme moc na shledanou.

mluvčí 
Zopakuji ještě jednou, že koncert z pražského Rudolfina přináší živě od 19 30 stanice Vltava a také dvojka Českého rozhlasu.
Takový byl dnešní speciál Radiožurnálu Českého rozhlasu plus situaci na Ukrajině nadále aktivně sledujeme uslyšíte vše v
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našich zprávách.

Seminář: Možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: spcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 15:27 , Země: Česko
dovolte mi Vám zaslat pozvánku na seminář „Možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku“, který ve spolupráci s
dalšími partnery pořádá MPO, Sekce zahraničního obchodu a EU. Akce se bude konat hybridně ve čtvrtek 17. 3. 2022 od
14:00 do 16:00 na MS TEAMS a v hlavní budově MPO na adrese Na Františku 32, Praha 1.

Jde o třetí akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“. 
Registrace pro tento seminář (a všechny budoucí semináře z této série) je k dispozici na webové adrese: 
https://www.mpo.cz/udalost459.html. 
I nadále se pak můžete registrovat pomocí e-mailové adresy viktora@mpo.cz. V tomto případě prosíme o uvedení jména,
příjmení a společnosti, kterou zastupujete, a zda se plánujete účastnit fyzicky nebo on-line. Upozorňujeme, že fyzická kapacita
prostor akce je omezena na 50 osob. V případě on-line registrace ode mě dostanete na Váš e-mail link pro připojení nejpozději
v den konání akce. 
Vystupující: 
Karel Svoboda, vědecký pracovník, Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV  UK  
Štěpán Jílek, ředitel, CzechTrade Rusko-Moskva (TBC) 
Tomáš Hart, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci 
Jan Kohout, advokát a partner, advokátní kancelář PRK Partners 
Jakub Mareš, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Bělorusku 
Akci moderuje Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I., MPO. 
Vaše dotazy, které jsme obdrželi během posledního semináře i mimo něj, již průběžně zpracováváme a kontaktujeme Vás
telefonicky, či je předáváme relevantním partnerům. Vybrané dotazy budeme zodpovídat i během nadcházejícího semináře. O
dalších akcích a možnostech pomoci Vás budeme v následujících týdnech informovat pomocí hromadné e-mailové
korespondence, jako je tato. Pokud máte zájem o přidání kolegy či kolegyně na seznam e-mailových adres, napište mi prosím
na adresu viktora@mpo.cz. 
Pro připomenutí zde přikládám záznam prvního semináře z této série s názvem „Seminář k aktuálním podmínkám obchodu s
Ruskou federací“, který proběhl minulou středu 2. 3. 2022: Odkaz na Youtube: 
https://youtu.be/xiaC22UWTtI. Odkaz pro stažení prezentací vystupujících ve formátu.PDF: 
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Výměna manželek nemusí být jen voyerským pořadem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: kinobox.cz , Autor: Lukáš Král , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 15:45 , Celková návštěvnost:
2 110 000 , RU / den: 73 090 , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,81
Jde o svého druhu fenomén, který TV Nova s přestávkami vysílá od roku 2005. Ani 17 let od premiérové epizody sledovanost
neklesá a tvůrci Výměny manželek se snaží získávat stále nové publikum. Jde jen o podbízivou show parazitující na svých
účastnících, která žije díky bulváru a „přejícím“ divákům?

Česká Výměna manželek se do tuzemského éteru dostala necelý rok po odvysílání severoamerického originálu Wife Swap 
Koncept spočívá v tom, že si místa v rodinách vymění ženy, matky, partnerky (v novějších epizodách mohou vystupovat i
gayové a lesby, na čemž je patrné, jak se za necelé dvě dekády proměnila doba), které se několik dnů starají o „rodinný krb“ v
odlišném prostředí. Tam, kde se vede diametrálně odlišný životní styl (to už je na dramaturgii pořadu a na castingu). 
Tuzemská Výměna manželek není tak americky okázalá jako původní seriálová předloha, díky nacastovaným rodinám nicméně
dokázala od počátku navodit solidní sociální šok a u řady diváků a divaček též vlnu rozhořčení. 
Nutno dodat, že vstup do pořadu je pro jednu tuzemskou rodinu motivován finanční odměnou (původně to bylo 20 tisíc korun,
poté 50 tisíc, nyní jde o 100 tisíc), a ta je často natolik vysoká, že do toho lidé v tíživé existenční situaci prostě jdou. Ze své
perspektivy nemají zkrátka co ztratit, 100 tisíc korun je pro ně natolik motivující fakt, že překousnou sociální experiment, ztrátu
soukromí, „praní špinavého prádla“ na veřejnosti nebo to, že se dítě bude muset déle než týden obejít bez matky, která ho kojí.
Tvůrci Výměny manželek si zahrávají s manipulací, jdou na ruku bulváru, divákům často přinášejí vysvobození z jejich vlastních
„hříchů“ prostřednictvím příběhů prapodivných párů z jiných částí republiky a dokážou vyvolat solidní vlnu rozhořčení v
komentářích na sociálních sítích. 
Reality shows se na Západě staly cílem řady sociologů či antropologů, kteří na základě sběru dat pojmenovávali společenské
nálady, vztah diváků k ekonomické chudobě a percepci natáčených rodin. V České republice se tématu věnuje například
socioložka Irena Reifová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu Chudoba jako mediální spektákl se
věnovala nejen Výměně manželek. 
Dle jejích závěrů, o kterých promluvila například pro Novinky.cz , vyplývá, že diváci a divačky replikují zostuzující logiku, která je
v pořadech přítomná. „Nemůžeme mluvit o tom, že by je reality TV nějak ovlivňovala, že by jim vymývala mozky. To by bylo
přehnané. Ale je tam shoda, jak ty pořady a jejich diváci přistupují k lidem z nižších sociálních vrstev,“ vysvětlila. Dle Reifové se
právě Výměna manželek poslední dobou zaměřuje především na polarizaci zúčastněných dle (ne)dostupnosti finančních
zdrojů. Tvůrci pořadu staví jeho příběh právě na konfliktu toho, kdo je na tom společensky lépe, a někým, kdo je na tom hůře. 
„Nelze tedy říct, že cílem tvůrců je zostuzovat chudé, pohrdat jimi, ale z nějakého důvodu právě tyhle scény považují za nosnou
složku příběh,“ upřesnila vědkyně. Z výzkumu a rozhovorů, které Reifová vedla, vyplývá, že si diváci z Prahy v ničem nezadají s
těmi z jiných regionů, což je smutný fakt potvrzující jakýsi pocit společenské výjimečnosti a uzavřenosti v bublině. Ta splaskne
většinou v období voleb a ti, kterým byla propíchnuta, se chvílemi nestačí divit. 
V rámci Výměn se často řeší, zda je etické zobrazovat v reality show děti. Reifová si myslí, že to může přinést i pozitiva: „Možná
není úplně špatně, když lidé v televizi spatří různé typy deprivací, ve kterých u nás děti vyrůstají. Hlavně divačky v takových
případech směřují svůj hněv bezvýhradně na jejich matky, ale třeba je tam potenciál udělat z chudoby společenskou otázku,
která má nějaké politické řešení. Třeba z toho lze nějak vymazat ten moralistní, individuální rozměr.“ 
Zdá se, že si tvůrci Výměny v posledních letech uvědomují, že mají výrazný vliv na veřejné mínění a měli by s ním tím pádem
uvážlivěji pracovat. Například párovat jednotlivé rodiny podle jiného klíče, pokoušet se být pozitivnější, motivovat účastníky ke
změně jinou než negativní cestou. A neovlivňovat publikum jednoduchým způsobem. Například tím, že se budou vysmívat
lidem, kterým chybí zuby, snídají pivo nebo chovají pro mnohé nebezpečné domácí mazlíčky. 
Pozitivní případy totiž táhnou, spolu s odvahou veřejně známých osobností zúčastnit se jedné takové Výměny. Před rokem se
do například zapojil politik Matěj Stropnický a jeho partner, herec Daniel Krejčík, a výsledkem byla jednoznačně pozitivní „VIP“
výměna, která zcela určitě obohatila účinkující (jak to měli diváci, na to si musí odpovědět každý sám). 
Glosa: Život na zámku se známým gayem senzaci nezaručí. Nejnovější Výměna manželek jde proti zavedeným pravidlům reality
show 
Ve středu se ve Výměně manželek objevil po boku osmičlenné rodiny z Jablonce "VIP" pár Matěj Stropnický-Daniel Krejčík a z
pořadu se tak na jeden... 
Mezi hlavní témata tohoto dílu se dostala empatie, sociální inteligence, přemýšlení o úloze ženy, matky a důležitosti volného
času. Nebylo to macho, ale rozhodně ani vyhroceně feministické. Daniel Krejčík si vyzkoušel žít v bytě plném dětí, Matěj
Stropnický pro změnu hostil na zámku ženu z rodiny, která se cítila jako v jiném světě. Co si z toho pocitu vzala a jak jí to
změnilo život a náhled na něj, to těžko posoudíme. 
Socioložka Reifová nicméně pro Mediář uvedla, že už od tvůrců Výměny a dalších reality show bohulivou osvětovou funkci
neočekává: „Výměna manželek s touto ambicí začínala. Traduje se formulace z původní žádosti o akreditaci na tento formát,
kde se televize Nova profiluje jako televize, která bude vysílat sociologické dokumenty. Třeba i takovýto formát. Dnes se ale
obávám, že Výměna a podobné hází mnoho klacků pod nohy těm, kdo by je chtěli vnímat osvětově.“ 
Výměna manželek běží s přestávkami na TV Nova sedmnáctým rokem, sledovanost se v rámci pravidelných středečních večerů
drží nad hranicí 700 tisíc diváků (věk 15+), což z ní činí druhý divácky nejoblíbenější pořad daného dne (hned za Četnickými
humoreskami ). Pro srovnání, jiná ambiciózní reality show TV Nova Survivor Česko a Slovensko se drží na pouhých 460
tisícících diváků. Bezkonkurenčně nejsledovanějším seriálem (nejen) letošního roku v rámci televizního uvedení byly
Devadesátky , které v průměru vidělo v den uvedení 2,23 miliony diváků starších patnácti let. 

10 obrázků v galerii 

Facebook bojuje o svůj veřejný obraz, problémy žehlí kampaní a lobbingem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.03.2022 , Zdroj: ekonomika.iDNES.cz , Autor: Sára Mazúchová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 16:58 ,
Celková návštěvnost: 94 820 , RU / měsíc: 1 293 798 , RU / den: 141 455 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,57 ,
Návštěvy za měsíc: 74 100 000
Českou republiku v únoru zasáhla masivní kampaň společnosti Meta. Objevila se na předních stránkách novin, na plakátech i
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sociálních sítích a zdůrazňovala pozitivní roli společnosti ve fungování malých a středních evropských podniků. Šlo o projev
snahy zlepšit veřejný obraz firmy, který trpí dlouhou řadou skandálů. Otec zakladatel sociálních sítí Mark Zuckerberg s nadějí
hledí do budoucnosti, z byznysového hlediska mu ale dochází dech.

„Facebook pomáhá firmám v Evropě dokázat víc,“ znělo hlavní motto kampaně. Ta se objevovala mezi příspěvky na Twitteru,
na profesní síti LinkedIn, ale i v tištěných novinách jako je MF DNES nebo Hospodářské noviny. „Z toho se dá dedukovat jediné
– jde tu o co nejmasivnější zásah s co největší frekvencí,“ komentuje to odborník a kreativní lídr agentury Ogilvy Jan Fryč.

Další problém je, že influenceři nechtějí oficiálně označovat reklamu, protože když tak učiní, snižuje se jim organický dosah.
Facebook tím vlastně motivuje lidi obcházet pravidla.

Denisa Hejlová vědkyně a vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV  UK

Intenzivní multimediální reklama je součástí širší celoevropské kampaně, která běží už od léta minulého roku. Propagační
obsahy se například objevily v německých hlavních tištěných denících jako je Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche
Zeitung nebo Die Welt. „Kdybych nemohla používat personalizovanou reklamu, moje prodeje by klesly o více než polovinu,“
stálo podle neziskové organizace LobbyControl v jedné z německých verzí reklamy.

Meta v kampani nepropaguje žádný konkrétní produkt, spíš se snaží o vykreslení příznivějšího veřejného obrazu. Ten totiž nyní
dost trpí a s ním i byznysové výsledky společnosti. Za posledních šest měsíců klesla hodnota firmy o téměř 50 procent. 

Jak to funguje

„Zajímavé je pojetí vizuálna, které je díky rozdělení obrazu na dvě poloviny a odsunutím pravé poloviny disruptivní. Nejlépe to
vypadá v tisku, naopak třeba na Twitteru efekt téměř zaniká. Pokud se podíváme na řadu doporučení, která Facebook,
potažmo Meta, značkám dává, a to je být v reklamě rušiví, tak se jim to samotným daří. 

V dalších aspektech už to ale žádná velká inovace nebo trend není. Kampaň komunikuje úspěchy zahraničních (evropských)
projektů, se kterými se čeští podnikatelé a veřejnost ztotožní jen velmi obtížně,“vysvětluje Fryč. 

Whistleblowerka a bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugenová podala před pár týdny další dvě stížnosti ke Komisi
pro kontrolu cenných papírů USA. V nich uvádí, že Meta klamala investory ohledně toho, jak se na svých sociálních sítích
(Facebooku a Instagramu) vypořádává s dezinformacemi o změnách klimatu a covidu-19.

V podobném duchu se nesla i předešlá svědectví, která Haugen vynesla do veřejného prostoru v září minulého roku. Z nich
například vyplývá, že Facebook věděl, že jeho dceřiná sociální síť Instagram způsobuje duševní problémy mladistvým, ale i
přesto s tím nic nedělal.

Vynášení diskreditujících informací bývalými zaměstnanci však není jediný problém, se kterým se Meta potýká. Platformě
Facebook začíná stagnovat počet uživatelů, denní počet konzumentů facebookového obsahu se dokonce nedávno nepatrně
snížil, a to poprvé v historii. Společnosti navíc přímo před očima krystalizují americké i unijní legislativy, které si kladou za cíl
významně omezit způsoby, jakými technologičtí giganti vydělávají. Loupeživí baroni a kapitáni průmyslu

Denisa Hejlová, vědkyně a vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
přirovnává zakladatele společnosti Meta Marka Zuckerberga k takzvaným loupeživým baronům. Jde o výraz, který se používal v
průběhu 19. a začátku 20. století pro velké průmyslníky. „Označovali se tím lidé, kteří vybudovali první korporace, a taky se
proti nim vznesly první antimonopolní zákony. Dnešní společnost Meta také představuje faktický monopol,“ uvádí Hejlová. 

Někteří loupeživí baroni byli zároveň kapitány průmyslu, což je naopak spíše pozitivnější označení. „Postavili třeba něco úplně
nového, novou železnici, která propojila dvě města. Na druhou stranu jejich dělníci měli strašlivé životní podmínky, dostávali
nízké platy, umírali při práci v dolech,“ vysvětluje Hejlová. „Dneska to lidi postihuje jinak: ztrácejí soukromí, jejich data jsou
zneužívána, teenageři jsou vystavování psychickým tlakům, které nedokážou zvládat,“ vypočítává vědkyně. 

„Sociální média pomohla mnoha menším podnikatelům a mohou být využívána pro dobrou věc, když se třeba v době pandemie
šily roušky. To ale neznamená, že nejsou zneužívána pro špatné věci, a problém je v tom, že tomu Meta věnuje velmi malou
pozornost,“ říká Hejlová a odkazuje právě na zjištění vynesená na povrch Frances Haugenovou. 

Američtí průmyslníci Andrew Carnegie (1835–1919) a John D. Rockefeller (1839–1937) byli ve své době jak kapitány průmyslu,
tak loupeživými barony. Carnegie měl pod palcem americké ocelářství, Rockefeller zas ovládal 90 procent americké produkce
ropy.Zákon a nepořádek

Hlavní zákony, které se týkají online platforem, jsou v EU i v USA staré více než 20 let. Jak američtí, tak unijní zákonodárci
nicméně slibují, že už tento rok by mělo dojít k významným změnám. 

Kongresmani z USA chtějí například přepracovat zákon o ochraně dětí na internetu, který platí od roku 2000. Ten stanovuje, že
uživatele mladšího třinácti let nelze sledovat pro účely sbírání dat a nasazování reklamy. Problém je, že za třináctiletého se na
Facebooku může vydávat i mnohem mladší dítě. Stačí kliknout na políčko „ano, je mi 13.“ To by se podle amerických
kongresmanů mělo změnit.

Přísnější pravidla pro technologické giganty chystá i Evropská unie a to v podobě dvou důležitých dokumentů: aktu o
digitálních službách a aktu o digitálních trzích. Podobně jako v USA i v unijním aktu o digitálních službách by se měl objevit
zákaz cílení reklamy na děti a mladistvé, ale i zákaz cílení na základě rasového původu, sexuální orientace, politických názorů
či náboženství, píše Euractiv. 
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Představitelé technologických společností často argumentují tím, že není potřeba přísná externí regulace, protože mají
nastavená vlastní pravidla. Jenže podle Hejlové je třeba právě Facebook málokdy dodržuje. 

„Podle svých vlastních pravidel má zakázanou reklamu na tabákové výrobky, zbraně, pornografii a alkohol. A přitom úplně
běžně vidíte na Facebooku nebo Instagramu oficiální a nebo i skrytou propagaci alkoholových a tabákových produktů. A to
častokrát zacílenou i na mladé lidi. Facebook má algoritmus, který dokáže odhalit a smazat fotku odhalených ženských ňader.
Použít ten samý algoritmus na reklamu se mu ale nechce, protože by přišel o peníze,“ uvádí odbornice. 

„Další problém je, že influenceři nechtějí oficiálně označovat reklamu, protože když tak učiní, snižuje se jim organický dosah.
Facebook tím vlastně motivuje lidi obcházet pravidla,“ uvádí Hejlová. Touto problematikou se vědkyně zabývá už dlouho v
rámci iniciativy Férový influencer.Silná lobby

Nutno též poznamenat, že do schvalování nových pravidel pro technologické giganty výrazně promlouvá lobbing. Podle
nedávné studie organizace LobbyControl je nyní technologická lobby v Bruselu nejsilnější, v tomto ohledu předběhla i tradiční
matadory – automobilový a farmaceutický průmysl. Konkrétně Meta utratila v roce 2020 za lobbing v Bruselu přibližně 5,5
milionů eur.

„Lobby se snaží i prostřednictvím osobního kontaktu přesvědčit politiky na různých úrovních. Zvou je na různé konference,
dodávají jim materiály a podklady. Jde tam o komplikované vztahy, protože každý politik se do politiky dostane tak, že dělá
politickou kampaň prostřednictvím reklamy. A obrovskou část z reklamního koláče dnes ukusují sociální média,“ popisuje
Hejlová. 

„Politikům se tak řekne: ‚podívejte se, my jsme normální firma, prodáváme reklamu, vysvětlíme vám jak to funguje, my vám tu
reklamu můžeme i zajistit, vysvětlíme vám, jak si to nastavit, abyste měli nejlepší facebookový profil, abyste zasáhli co nejvíce
vašich voličů‘,“ vysvětluje vědkyně. 

A tak zatímco zmiňovaná lobby automobilového průmyslu čerpá z dlouholetého propletení podnikatelské a politické sféry, i
technologickým firmám se daří navazovat pevné vztahy. Otázkou zůstává, do jaké míry se to do unijních zákonů nakonec
propíše.

Foto:
ilustrační snímek
Shutterstock

FotoGallery:
Ilustrační snímek.
Profimedia.cz

La femme Mimi, Štěpánská 53, Nové Město URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: praha1.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 17:06 , RU / měsíc: 52 202 , RU / den: 3 932 , AVE:
850,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Jaro se pomalu blíží a je tedy třeba obměnit náš šatník. Máme pro vás skvělý tip, kde tuto obměnu můžete provést. V butiku La
femme Mimi si vybere opravdu každá dáma, která chce být originální, in a zároveň přitom myslet na přírodu a udržitelnost.

Mimi Lan Nguyen, která pochází z vietnamského Saigonu do Prahy přicestovala v roce 1993, vystudovala zde Fakultu
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a od roku 2007 má svou vlastní značku La femme Mimi. Od té doby se prezentuje na
tuzemských módních festivalech, jako je například PragueFashionWeek, design Supermarket nebo Desingblok. Svoji tvorbu
prezentovala také ve Vídni nebo Šanghaji. Jak sama říká, její značka podtrhuje ženskou krásu s důrazem na to, aby se
neplýtvalo s materiály. Dokáže tak i použité kousky proměnit v moderní umělecká díla. V její nabídce naleznete téměř vše od
kabátu přes topy a sukně až po drobné doplňky. O cestě Mimi Lan Nguyen se můžete více dočíst na jejích webových stránkách
www.lafemmemimi.com, kde má i eshop. My však budeme rádi, když se zastavíte přímo v butiku La femme Mimi ve Štěpánské
53. 
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Dnešní Plus: Romancov: Až Rusko udělá první ústupek, bude zřejmé, že jednání o míru spějí ke konci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 17:06 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast „O víkendu se objevily první informace, podle kterých mají obě strany i na nadále důvody pro to, aby
jednání pokračovala a hlásí i mírný pokrok.

Takže uvidíme, co se bude dít dál,“ popisuje Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy a
také Metropolitní univerzity Praha očekávání kolem nových vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem. 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 

Válečnický kozel mírotvorným zahradníkem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Karel Výborný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 18:21 , Celková
návštěvnost: 6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , AVE: 50 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc: 6 500 000
Tak jsme se celkem nenápadně (z jednoho výstupu v ČT) dověděli, že existuje cosi, co nese název Pražské centrum pro
výzkum míru (Peace Research Center Prague, PRCP). Sídlí na Fakultě  sociálních  věd  UK  Praha  a má 27 interních
pracovníků a 9 stážistů. 19 z těch všech se zabývá mimo jiné vytvářením souboru studií pod souhrnným názvem The Frozen
Conflict Dataset (FCD). Česky by to znělo asi takto: Databáze zamrzlých konfliktů.

PRSP pořádá školení pro studenty. Provozuje „výzkumné“ projekty s celkem výmluvnými názvy, například 'Promoting
Democracy Abroad: the U.S. and the EU in Third Countries' (Podpora – dříve se též říkalo po pravdě „vývoz“ - demokracie do
zahraničí: Spojené státy a Evropská unie ve třetích zemích), „Conspiratorial thinking and foreign policy views: evidence from
Central Europe“ (Konspirativní myšlení a zahraničněpolitické názory: důkazy ze střední Evropy), „Military Interventions in Civil
Wars: Protecting Foreign Direct Investments and the Defence Industry!“ (Vojenské intervence v občanských válkách: Ochrana
přímých zahraničních investic a obranný průmysl), „On Perspectives on Disinformation“ (O perspektivách dezinformací),
„Trump’s Folly and the Call to Europe“ (Trumpova pošetilost a volání do Evropy) a mnoho podobných.

To jediné, co se odnikud nedozvíme, je, co celá tato „vědecká“ aktivita stojí a kdo všechno to financuje. Při četbě výročních
zpráv PRCP dojdeme k závěru, že jde o cosi, co by se dalo nazvat publikačním incestem. Mnohá práce vyprodukovaná lidmi z
PRSP, je uváděná v několika různých škatulkách (porůznu monografie, příspěvky do domácích a zahraničních tiskovin, kurzy a
školení atd.), takže to působí dojmem překotné a velmi produktivní činnosti. Při dosti opulentním počtu „pracovníků“ (namnoze
působících i v jiných segmentech Fakulty  sociálních  věd  UK ) to však spíše vypadá jako docela pěkná zašívána, kde se
nepředřete, jste slušně placeni a ještě si děláte sbírku impaktovaných zářezů pro budoucí tzv. vědeckou kariéru. Kdo by to
nechtěl…

Pídíme-li se po zdrojích této aktivity, dojdeme mj. k Univerzitním výzkumným centrům (UNCE). Zde dostalo slušné peníze mnoho
projektů právě z lůna UNCE. Vedle samotného Pražského centra pro výzkum míru též například Výzkumné centrum pro lidská
práva. Vedle toho však Univerzita Karlova poskytuje další nemalé prostředky v rámci programu Primus. Zde byly financovány
např.íklad projekty s názvy typu „Digitální občanská participace dětí a dospívajících v globalizovaném světě“, „Globální toky
politických informací“ či „Hybridní revoluční aktéři v globální politice“. Jediné číslo, které se z veřejných zdrojů dovíte, je to, že
celá Univerzita Karlova dává na podporu vědy ze svých programů cca 1,4 miliardy korun (z výroční zprávy za rok 2020). Z této
výročky se dovíte mnoho pěkného o UK, třeba také, kolik žen pracuje na jednotlivých fakultách. Což je jistě to podstatné a
hlavní hledisko kvality výsledků vědecké a pedagogické práce. Ale to jen na okraj. Něco jako „celková zpráva o hospodaření“ s
příslušnou strukturací zde chybí.

Leč zpátky k našemu Pražskému centru pro výzkum míru. Jak z výše řečeného plyne, jde z velké části o další z indoktrinačních
institucí, majících za cíl propagovat hlavní proud tzv. liberálně-demokratického myšlení, rozuměj propagandy západních
ekonomických a politických zájmů. Když si vzpomenete na slavná Overtonova okna možností, víte, že v první fázi vývoje
pohledu společnosti na nějakou spornou věc (zde třeba hybridní válku) jde o pomalé překonávání spontánní nedůvěry,
posílené poté masivní mediální podporou, posléze přenesení problému na vědeckou a akademickou půdu, která poskytne
zdánlivou odbornou verifikaci a následně nezpochybnitelnou nastolené cesty. Přesně v tomto okamžiku spolu s PRCP jsme.
Dáme zkoumanému (a prosazovanému) názoru vědeckou relevanci, a tím jej posuneme z množiny diskutovaných do množiny
nediskutovatelných. A v závěru legislativně zakotvených a tedy povinných a vynucovaných.
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Když se podíváme kolem sebe, neslyšíme z veřejných úst téměř nic jiného, než „jsme ve válce“ (to říkal premiér Fiala, ministr
Síkela a mnozí další). Ministerstvo obrany a vnitra, Poslanecká sněmovna i Senát chřestí šavličkami a pomalu už si připíná
epolety a metály za domnělá budoucí vítězství, která budou přece tak důvěryhodně podepřena vědeckými verdikty. Přitom si
hrajeme na mírotvorce, zkoumáme mír, chválíme ho, ale to je tak všechno, co pro něj děláme. Proto slova z titulku nejsou ani
trochu nadnesená.

To je důvod k smutku i obavám. O to víc, že se na podpoře těchto partikulárních politických zájmů podílí i akademická půda, od
níž by přece jen člověk čekal víc nadhledu a méně politického slouhovství.

Možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Na Františku , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 21:58 , RU / měsíc:
124 237 , RU / den: 9 358 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Seminář Možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku se bude konat hybridně ve čtvrtek 17. března 2022 od
14:00 do 16:00 na MS Teams a v Praze.

Jde o třetí akci ze série exportních seminářů MPO v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině Ve čtvrtek od dvou do čtyř. 

Vystupující: 
Karel Svoboda, vědecký pracovník, Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV  UK  
Štěpán Jílek, ředitel, CzechTrade Rusko-Moskva (TBC) 
Tomáš Hart, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci 
Jan Kohout, advokát a partner, advokátní kancelář PRK Partners 
Jakub Mareš, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Bělorusku 
Akci moderuje Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I., MPO. 

Informace: 
Upozorňujeme, že fyzická kapacita prostor akce je omezena na 50 osob. V případě on-line registrace dostanete na Váš e-mail
link pro připojení nejpozději v den konání akce. 

Romancov: Až Rusko udělá první ústupek, bude zřejmé, že jednání o míru spějí ke konci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Věra Luptáková, Jan Bumba , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.03.2022 22:40 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy z domova , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
„O víkendu se objevily první informace, podle kterých mají obě strany i na nadále důvody pro to, aby jednání pokračovala a
hlásí i mírný pokrok. Takže uvidíme, co se bude dít dál,“ popisuje Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociální věd
Univerzity Karlovy a také Metropolitní univerzity Praha očekávání kolem nových vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem.

To, že jsou jednání o míru na dobré cestě, podle Romancova poznáme v okamžiku prvního ruského ústupku.

„Když Rusko udělá nějaký první ústupek, bude zřejmé, že ta jednání začínají spět k nějakému konci. Respektive, že možnost
dosáhnout politické řešení začíná být silnější než to, že se bude primárně odvíjet pouze od situace na bojištích. Já jsem ale
zatím takový ústupek nebo projev racionality z ruské strany bohužel nezaznamenal,“ přiznává politický geograf.

V Záporožské oblasti a ruskými vojsky okupovaném Melitopolu vojáci zatkli starostu, který s nimi odmítl spolupracovat, a do
čela dosadili starostku. Ta lidem vzápětí doporučila, aby si naladili ruské televizní stanice a poslechli si – podle jejích slov –
pravdivé zprávy.

„Ruští vojáci zatím střílejí jen do vzduchu, alespoň podle záběrů, které Ukrajinci distribuují do světa – a je vidět, že jsou
překvapení.“

„Ale pokud by se ruská strana rozhodla, že je potřeba proti civilnímu obyvatelstvu na některých vybraných cílech nasadit nikoli
armádní jednotky, ale buďto oddíly takzvané rusgardy, nebo Kadyrovovy Čečence, tak se ten obraz může velice rychle změnit,“
uzavírá.

Celý rozhovor Jana Bumby najdete v audiozáznamu.

Živé vysílání 22:30
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mluvčí 
OSN eviduje ve válce na Ukrajině nejméně 636 potvrzených zabitých civilistů, včetně 46 dětí.

mluvčí 
Oznámil to úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva.

mluvčí 
Upozornil, že počet civilních obětí ve skutečnosti mnohem vyšší. Podle OSN je to tím, že z míst intenzivních bojů, jako jsou
Charkov Mariupolu přicházejí ověřené údaje o mrtvých se zpožděním, například vedení přístavního města Mariupolu dnes
uvedlo, že od začátku ruské agrese tam zemřelo přes 2400 lidí. Rusko popírá, že by žádalo Čínu o vojenskou pomoc válkou na
Ukrajině, prohlásil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Zprávu ruské žádosti o čínskou pomoc přinesl včera deník Financial Times.
Podle jeho utajeného zdroje Moskva žádala Peking zbraně a také finance informaci už dřív popřelo i čínské ministerstvo
zahraničí. Už jen měsíc mají bývalí zákazníci skupiny Bohemia Energy na to, aby odešli z režimu dodavatele poslední instance
pak budou moci dodavatelé odpojit od dodávek energií. 14. dubna tak vyprší záchranný režim lidem, kterým největší
alternativní dodavatel dodával elektřinu o 3 dny později skončí i těm, kteří od něj odebírali plyn. Zaměstnanci nemocnic
sociálních zařízení se ode dneška nemusí testovat na koronavirus. Skončí taky omezení návštěv těchto zařízení kvůli riziku
nákazy koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví upravilo opatření, které nařizovalo zrušení protiepidemických opatření doporučil
rezortu zdravotnictví národní institut pro zvládání pandemie. Hokejisté Pardubic vyhráli ve třetím utkání předkola play off v
Chomutově nad domácími Karlovými Vary 32 v prodloužení celou sérii tak pardubičtí ovládly 30 na zápasy. Ve čtvrtfinále čeká
souboj s Českými Budějovicemi v dalších zápasech Mladá Boleslav porazila Plzeň 53 a vede 21 na zápasy Brno vyhrálo nad
Libercem 42 a snížilo stav série na 12 a ještě Olomouc zvítězila nad Vítkovicemi 32. V sérii vede 21. Jak válka na Ukrajině
ovlivní společnost Radiožurnálu jsme o tom mluvili dnes dopoledne s Yvonnou Luckou psycholožkou a psychoterapeutka, která
se 30 let zabývá těžkými traumaty. Ano, hodinové rozhovory. Lucie výborné se vracejí do našeho vysílání, tak se ten dnešní
poslechněte už za 30 minut.

V Česku začíná fungovat něco jako obchody bez placení. Řada organizátorů charitativních sbírek pro Ukrajinu totiž dary
neposílá do země, kde se válčí, ale nabízí rodinám, které utekly sem do Česka a my za chvíli na jedno takové místo zamíříme
taky ve večerním Radiožurnálu. Bude to do Bukovan na Benešovsku.

V Česku se začínají otevírat místa, kde můžou ukrajinští uprchlíci nakupovat bez peněz. Vybírají si tam totiž darů, které lidé
přinesli do sbírek pro Ukrajinu. Jedno takové místo je v rekreačním areálu stodola v Bukovanech na Benešovsku. Naše
reportérka Věra Hájková tam potkala Ukrajinku žijící v Česku, která k sobě vzala 2 malé holčičky. Jejich rodiče jsou totiž v
armádě.

mluvčí 
Luky přijeli jenom to, co mám na sobě ani muž Norman to ani vyprat ani limit, protože mokré, tak prostě potřebuje ty věci. Moc
děkujeme za tu pomoc. To opravdu důležitá věc, odkud jste přijeli v Oděse, to je prostě různě různě. My vám hodně rodiči a v
Charkově a nedám basu, akorát tam Staru, jako to maminka 8 10 7 let on potřebuje taky péči a prostě koni můžu s ní někam
prostě tam všude thriller. Kořeny se volat a říkat jako naposled prostě hrozí. Tam všude vedli doma a říkat nikam po běhu,
protože ona může chodit a můžete to pomoct prostě. Každé ráno volám, že jedni v Brně žije.

mluvčí 
Tak vybírejte.

mluvčí 
Hlavně jim děkujeme potřebovat může nějaký boty, může vyvést něco, jestli nějaký pokuty kalhoty.

mluvčí 
Uniqa krát vláda paní totálně evidoval vyhlídek, které potřebuje pro nějaké, když se tady rozhlédneme, tak co všechno tady
máte.

mluvčí 
Že najdeme tady hygienické potřeby plínky, odmítá počínaje brambory, konče oblečení postupně sháníme, dáváme na sociální
sítě, co je aktuálně potřeba. Teď sháníme i hračky, když se.

mluvčí 
Tady rozhlédneme, od koho to všechno je? Je to.

mluvčí 
Řekl bych převážně od obyčejných lidí, jako jsme my.

mluvčí 
40 jako Natálka velikosti rozměr.

mluvčí 
Tady i další kamaráda, která tady každý den pomáhá ukrajinským, že nám Jaroslava Kaprál lekl.

mluvčí 
Když jsem přijdou, tak vnímám i to, že se jako hrozně zoufalý žil. A teď jsou takoví ostýchaví a na všechno se ptají, jestli vůbec
jako můžou si to vzít a teď i jídlo jim bylo blbý si brát ty děti chtěly hračky, oni ne ne ne to jako tady.
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mluvčí 
Nechte pro materiální pomoc jsem ukrajinské ženy mohou přicházet každý den od 16 do 18 hodin. Z Bukovan Věra Hájková,
Radiožurnál.

mluvčí 
Až Rusko udělá první ústupek. Bude zřejmé, že jednání o míru spějí ke konci, tak to je názor politického geografa z fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a taky Metropolitní univerzity Praha Michala Romancova a jaká další očekávání má kolem
nových vyjednávání mezi Ukrajinou Ruskem. Přečtěte si celý rozhovor na našem zpravodajském serveru irozhlas cz.

Západočeská univerzita v Plzni omezuje některé aktivity spojené s Ruskem, a to kvůli jeho agresi proti Ukrajině. Činnost
zastavilo třeba ruské centrum a zrušené jsou i některé výměnné pobyty studentů. Naopak těm ruským studentům, který na
plzeňské univerzitě studuje skoro 180, se vedení školy snaží jejich problémy pomáhat.

mluvčí 
Jediné věc opravdu Češka v té situace, že nemůžou rodiče například v případě potřebuji poslat finanční podporu.

mluvčí 
Svěřuje se studentka mezinárodních vztahů na Filozofické fakultě v Plzni Jelizaveta, kterou stejně jako Alexeje zasáhly sankce
proti Rusko.

mluvčí 
Podle změn toho kusu prostě každý jídlo stalo pro mě 2× dražší. A už teď nemám penězi, aby to stačilo pro skončení studia.
Měl jsem peněz na rok a teď už to na půl roku stačí.

mluvčí 
Jak se vám chovají spolužáci.

mluvčí 
V Plzni funguje v tom, že na univerzity je všechno v pořádku.

mluvčí 
Žádnou diskriminaci jsem nepotkala ani ze strany studenta ani ze strany učitelů.

mluvčí 
Musíme se postarat všechny naše studenty právě bez rozdílu země původu.

mluvčí 
Říká vedoucí katedry germanistiky a slavistiky na Filozofické fakultě v Plzni Andrea Königsmarková. Podle ní válečný konflikt
přerušil spolupráci s ukrajinskými ruskými univerzitami.

mluvčí 
Naši studenti nemůžou vyjíždět a ruští studenti přijet z politických důvodů nemohou, protože nedostanou víza.

mluvčí 
Skončila tak i činnost ruského centra. Potvrzuje univerzitní mluvčí Šárka stará.

mluvčí 
Kde probíhaly různé přednášky, filmový klub, besedy, které měly seznamovat účastníky s ruskou kulturou, tak tohle to centrum
ukončilo svoji činnost v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu.

mluvčí 
Univerzita taky zvažuje reakci na prohlášení svých 24 partnerských univerzit v Rusku, že stojí za vládou své země. Na ruské
studenty, kteří tu aktuálně studují, to ale vliv mít nebude. Budeme.

mluvčí 
Prostě pomáhat těm studentům, kteří stojí o vzdělávání demokratické společnosti.

mluvčí 
Uzavírá Andrea Königsmarková z. Plzně Martina Klímová Radiožurnál.
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Zdražování a Ukrajina ovlivní voliče v Praze
TISK , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Ivo Horváth , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 15.03.2022 03:08 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Praha , AVE: 353 521,98 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Téma dopravy zmizelo, politici v metropoli budou reagovat na celostátní dění 

PRAHA Politici jednotně odsuzují válku na Ukrajině a podporují pomoc migrantům. Tyto otázky pražské komunální lídry ani
voliče nerozdělují. Válka se projeví hlavně jinak – lidé naplno pocítí ekonomické důsledky a mohou se přiklonit k těm, kteří
budou na jejich straně. 
„Ten problém nezmizí a může zesílit. Čelíme uprchlické vlně, válka má dopad na růst cen a patrně prohloubí ekonomickou krizi.
Situace se bude z hlediska životní úrovně a komfortu zhoršovat,“ říká Josef Mlejnek z Institutu politologických studií FSV  UK .
A dodává, že lidé v Praze budou na podzim částečně také hlasovat podle celostátních stranických preferencí. Politolog se
naopak nedomnívá, že by do pražských voleb ve větší míře promluvilo téma dopravy, jak by odborníci soudili ještě před
několika týdny. „Lidé budou ovlivněni celostátní situací. Netroufám si ale odhadovat, co všechno ještě do podzimu zastíní
dopravu,“ říká Mlejnek. 

Jako polní nemocnice 

Podle politologa Jana Kubáčka bude pravděpodobně na podzim v metropoli větší počet ukrajinských uprchlíků než nyní.
Tématem proto bude také bydlení. 
„Bude se řešit zázemí a možná přijde něco podobného, jako byla polní nemocnice v Letňanech – nějaké kontejnerové
městečko pod střechou. A může také přijít něco jako souboj chudých. Mnozí jsou dnes silně postiženi drahotou. Počítám, že
jsme teprve na začátku drahoty v oblasti bydlení, energií, potravin, služeb, vodného a stočného, a navíc lidé budou v
konfrontaci s válečnými uprchlíky. Komunální politika se bude muset připravit na velké dilema, jak účelně a promyšleně
pomáhat těm nejchudším našincům. Pokud se toto téma nebude řešit, tak se tyto skupiny dostanou do konfrontace a bude to
vyvolávat frustraci a v politice nahrávat populistickým naštvaným subjektům,“ dodává Kubáček. 
Podle něho podzimní komunální volby může také ovlivnit začátek topné sezony spojený s drahými energiemi. „Vše, co vás
napadne se zdražením, se v září propojí s komunální kampaní i s tou prezidentskou a trochu i senátorskou,“ uvažuje Kubáček. 
I za současné situace jej překvapuje, že se nevyprofilovala žádná větší koaliční spolupráce v Praze. „Mám hlavně na mysli
velké dilema okolo Starostů. To nabralo až takových komických rozměrů, s kým půjdou a nepůjdou,“ říká Kubáček k
přetahování o politické partnerství. STAN bude v pražských volbách nakonec kandidovat samostatně. Jestli se vůbec
ukrajinské téma projeví v pražské komunální politice a v podzimních volbách, je naopak spekulativní otázkou. Myslí si to
politolog Petr Jüptner, ředitel Institutu politologických studií FSV  UK . 
„Od vypuknutí války na Ukrajině mě žádné aktivity pražských komunálních politiků nepřekvapily. Válka je ale téma, které ovlivní
hlavně politické preference na té celostátní úrovni. A ta jen částečně ovlivňuje i pražské hlasování v komunálních volbách. Ve
velkých městech se preference částečně řídí národní úrovní. Každá politická strana si nyní vytváří nějaký svůj profil. Například
marketéři hnutí ANO vidí, že teď nemá smysl soutěžit, jak kdo pomůže Ukrajincům, protože by to nebylo vnímané stejně jako u
stran vládní koalice,“ dodává Jüptner 

Sběr podpisů 

Těžit z přítomnosti v celostátní politice nemůže Praha sobě, která je jen lokálním uskupením. To sbíralo podpisy pro podporu
kandidatury na magistrát i během ukrajinské krize. 
„Není to poprvé, kdy byl sběr podpisů Prahy sobě vnímaný kontroverzně. Dávám to ale na vrub tomu, že podmínky kandidatury
v komunálních volbách jsou absurdní. Pořád se mluví o reformách veřejné správy, ale na druhou stranu jsou v legislativě
absurdní věci,“ říká Jüptner. Nezávislí kandidáti jako Praha sobě podle něj potřebují nasbírat podpisy sedmi procent všech
Pražanů. „Oni ale mají jako takovou pojistku politické hnutí. A kdyby jako hnutí kandidovali, tak by jim stačil jen tisíc podpisů.
Ale chtějí být odlišní. Sběr podpisů jim také pomáhá získávat voliče,“ dodává politolog. 

„Ten problém nezmizí a může se zhoršovat. Válka má dopad na růst cen a patrně prohloubí ekonomickou krizi.“ Josef Mlejnek,
politolog 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
Foto autor:   Foto: Facebook pražské ODS
Foto popis:   Magistrát pomáhá Na budovu pražského magistrátu byla 25. února vyvěšena vlajka Ukrajiny. Magistrát také
Ukrajině poslal 10 milionů korun. Na snímku jsou (zleva) Adam Scheinherr (Praha sobě), Pavel Richter (TOP 09), Ondřej
Prokop (ANO) a Zdeněk Hřib (Piráti)
Foto autor:   Foto: Michal Kamaryt, ČTK
Foto popis:   Modro-žlutá Podpora Ruskem napadené Ukrajiny ovládla také sociální sítě politických stran.
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mluvčí 
Je dodávat zbraně a proč se Čína vlastně v té současné situaci pohybuje tak nějak na hraně balancuje nechce podpořit jasně
ani Rusko, ani Ukrajinou přitom není to tak dávno ještě na olympiádě si v podstatě o oba vůdci tedy jak Putin, tak Si Ťin-pching
doslova poplácávali po ramenech, tak proč tam není jasná podpora.

mluvčí 
Já si myslím, že cítím k nim nejspíš uvěřil Putinovi, že se bude jednat rychlou vojenskou akci. A takovýto vývoj situace
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nepředpokládal stejně jako nepředpokládal Putin Čína se snaží uchovat si dobré vztahy nejenom s Ruskem, ale i se Západem,
zejména Evropa je velmi důležitým ekonomickým partnerem, ale ze současné situace je velmi obtížné si uchovat dobré vztahy s
oběma stranami.

mluvčí 
A mohl by se tedy Peking skutečně státní moderátorem vyjednávání o příměří tak jak občas zaznívá?

mluvčí 
Si myslím, že se o to bude snažit, ale moc nedokáže představit situaci, kdy Čína jakožto Same velice nepříjemná autoritářská
mocnost sestaví do pozice garanta míru.

mluvčí 
Asi by to bylo těžko můžete.

mluvčí 
Protože navíc se jo a navíc si pro ni stále obtížnější udržet si dobré vztahy s oběma stranami konfliktu. Neseme různé vojenské
zájmy v jihočínském moři zároveň činí nároky nad davem. Jsem jsem hodně silně zbrojí, myslím si, že i pro mě dost těžko
představitelné, že by se zrovna snažila stavět, nebo že by ona garantovala mír jakékoliv oblasti světa.

mluvčí 
Ještě 1 věc, která v souvislosti s Čínou v posledních dnech padá, jak přesně je možné srovnávat tu situaci Ukrajina, Rusko a
Taj Wan Čína.

mluvčí 
Zrovna v téhleté oblasti se Čína Hejman výjimečně shodují. Obě ty země tvrdí, že ta situace zcela odlišné. Nicméně ne má
určité podobné ve skutečnosti si ale mnohem podobné. Ten, co Rusko nyní zažívá na Ukrajině, povede asi Čínu větší
obezřetnosti při plánování nějakých možností, jak připojit Hyman.

mluvčí 
A může.

mluvčí 
Říct, že se nejspíš značně nelíbí, že nyní je Faymann srovnáván s Ukrajinou, protože ona Taj Wanu upírá právo na existenci a
Ukrajina jakožto svobodné země je pro Čínu těžko představitelné ve srovnání s Faymannem, kterému právě tu státnost opírá.

mluvčí 
Přece jenom nemůže být teď provedení v Pekingu tak trošku děsivá představa, že by se tady menzy postavili na odpor, tak
statečně zarputile jako Ukrajinci.

mluvčí 
Je si myslím, že ano pro Čínu Čína by chtěla i vám připojit, pokud možno tak, aby se takhle nebránili a zároveň aby, aby jim na
pomoc nepřišly další státy, ale v té oblasti mají své vojenské zájmy určitě třeba Spojené státy a invaze by určitě neproběhla tak
rychle hladce a celé té situace by se mohl svrhnout velmi nepříjemný ozbrojený konflikt.

mluvčí 
Vzhledem k tomu, co všechno jste nám během těch posledních minut řekla, můžeme sledovat nějaký rozkol nový rozkol mezi
východem Západem. Na jedné straně Rusko s Čínou na druhé straně Evropa se Spojenými státy nějaká ostřejší polarizace?

mluvčí 
Já si myslím, že to Rusko může nastat, ale zatím Čína dělá všechno pro to, aby se nějak vyhnula Rezy pokouší, pokud možno
udržet co nejlepší z co nejlepší vztahy s oběma stranami, ale dělá všechno pro to, aby se nenechala zatáhnout do nějakého
bloku společně s Ruskem. Připravila se třeba takhle možnost obchodovat se Spojenými státy s Evropou. Není otázka, jak
dlouho takovou situaci bude schopná udržet.

mluvčí 
Sice začíná snaží být zadobře s oběma stranami, ale faktem je, že čínská média informují o válce zcela přesně podle ruské
propagandy mají Číňané přístup k jiným informačním kanálům nebo věří tomuto jedinému ruskému propagandistickému
výkladu.

mluvčí 
Naprostá většina těch Číňanů nebude mít přístup k jiným informacím. Čili cenzura v Číně velmi. Silná a ty informace, které
neodpovídají definici vlády, tak se ta vláda snaží cenzurovat a lidé na sociálních sítích často vyjadřují podporu Putinovi. Mají
pocit, že ty jeho zájmy na Ukrajině jsou oprávněné. Přejímají taky tu ruskou propagandu per lidí se sice snažil podporovat i
Ukrajinu, ale takové příspěvky byly velmi rychle mazány.

mluvčí 
Předpokládám tedy, že žádné protiválečné demonstrace teď v Číně nebo možná v Hongkongu. Tam to bude svobodnější byli.

mluvčí 
Z Hongkongu už to svobodnější určitě nebude v Číně každopádně žádné demonstrace nejsou. Nicméně zejména se
demonstruje, zabil na podporu Ukrajině.

mluvčí 
A ještě poslední otázka neméně důležitá, a to je ten ekonomický rozměr celé té věci, protože Peking to určitě velmi bedlivě
sleduje dopady války na ekonomiku je v ohrožení projekt nová hedvábná stezka.
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mluvčí 
Ukrajina v tom projektu představovala poměrně důležitou zemi. Je možný si představit, že nyní bude mít v této oblasti Čína
určitý problémy. Zároveň důležitou součástí toho čínského projektu byla také střední Asie, kde ovšem se té sféra čínského
vlivu překrývá s Ruskem, protože to je oblast, kterou Rusko považuje tradičně ze svojí, a přitom to je klíčový byl, nebo to je
klíčová oblast, kterou vedly všechny ty čínské projekty. Na tom se zrovna s Ruskem Čína neshoduje.

mluvčí 
Jaká je role a také postavení Číny v tom aktuálním dění na Ukrajině ve válce na Ukrajině o tom jsme si podobu povídali s
analytičkou projektu Sinopsis Simonou Fantovou. Děkuji za to, přeji pěkný den.

mluvčí 
Já vám děkuji, krásný den.

mluvčí 
Před sedmou hodinou je tady přehled očekávaných událostí, dobré ráno. Státy Evropské unie by měly formálně schválit začít
vymáhat čtvrtý balík protiruských sankcí. Ty počítají se zákazem vývozu luxusního zboží do Ruska koncem investic do tamního
energetického sektoru nebo zastavení dovozu ruské oceli železa. Evropská unie si také přeje, aby Světová obchodní
organizace odebrala Moskvě status nejvyšších výhod. To by otevřelo cestu uvalením vysokých cel na ruské zboží.

Senátní výbor pro zahraniční věci odpoledne projedná návrh na vyslání až 650 českých vojáků na Slovensko. Většina z nich by
působila mnoho mnohonárodní jednotce na to menší část by na Slovensku pomáhala se zvládáním migrace z Ukrajiny.
Senátoři se budou zabývat taky návrhem zákona o některých opatřeních v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Ústavní soud vyhlásí své rozhodnutí v případu Milana Hanče. Ten usiluje o svou plnou soudní rehabilitaci. Větší části se mu
toho už podařilo dosáhnout jen čas trávil za minulého režimu na základě několika soudních rozhodnutí 6,5 roku ve vězení a
psychiatrických léčebnách. V jednom případě mu soud po revoluci zbývající trest dvou měsíců ponechal.

mluvčí 
Já přidám očekávané.

mluvčí 
Sportovní události a pozvánku ke sledování ČT sport. Dobrý den.

mluvčí 
Hokejisté Mladé Boleslavi Olomouce.

mluvčí 
Liberce budou mít šanci ukončit své série předkola play off Tipsport extraligy postoupit do čtvrtfinále. Trojice týmů vede souboj
hraných na tří vítězství 21 na zápasy. Pro přímý přenos, který startuje 16 40, vybíráme souboj Mladé Boleslavi.

mluvčí 
S Plzní.

mluvčí 
Fotbalová Liga mistrů pozná další.

mluvčí 
2 čtvrtfinalisty Manchester United v osmifinálové odvetě přivítá Atlético Madrid, na jehož hřišti remizoval 11 Ajax Amsterdam po
úvodním výsledku 22 Lisabonu vyzve doma Benficu. Sestřihy obou zápasů vysíláme od 23 10 na ČT sport.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká na hřiště Kia druhé čtvrtfinále Evropské ligy a pokud české mistryně naváže na domácí
vítězství, zajistí si po třech letech opět účast ve Final Four. V případě porážky by v pátek odehráli Pražanky rozhodující duel
před vlastními fanoušky.

mluvčí 
Britské tajné služby naznačují, že ruská armáda se chystá, obsadí černomořské přístavní město, kde jsou milionové sídlo
ukrajinským třetím největším městem. V minulosti bylo významným ekonomickým obchodním kulturním centrem ruského
impéria. I proto se jako velký nákladní přístav stalo terčem obléhání už v minulosti. Naposledy během druhé světové války.
Podrobnosti teď probereme s Janem Ludvíkem z pražského centra pro výzkum míru a fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobrý den, vám přeji.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Tak tedy britské tajné služby pravý Rusové mají namířeno z jižní části Ukrajiny v Oděse, jak důležitou pozici má konkrétně
toto přístavní město?

mluvčí 
V Oděse nejdůležitějším ukrajinským přístavem a situaci, kdy mariupol v podstatě nefunguje, tak je v zásadě jako posledním
velkým přístavem. Je otázkou, jestli Rusko chcete přístav dobýt nebo bude pouze obléhá a musí odříznout, protože doposud se
Rusko spíš vyhýbá těm přímým po 8 o obsazení měst a většinu těch měst spíše jenom problém ne a ruské síly města
obcházejí, obcházela s tím, že hlavním cílem byl Kyjev, což jsem trošku mění, ale ještě úplně nedokážeme říct, jestli jen plánem
vsadit Oděsy nebo nebo jen odříznout od zbytků krajiny.
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mluvčí 
Vodě sále býval třeba označována jako brána na Krym nebo cesty na Krym. Bylo by to neboj, je to i pro Rusy, řekněme,
symbolické místo, nebo by bylo právě spíše jejich cílem město obsadit, aby se dostali na Krymu?

mluvčí 
Tak na už samozřejmě jsou. Tak.

mluvčí 
Já myslím, aby tam měli jednodušší dojíždění nejen přes most.

mluvčí 
10. Z tohohle hlediska už jakoby skotu a pozemní cestu, na které získalo a Oděsa tuhle chvíli není tak důležitá, ale Rusko
samozřejmě může získat tím, že obsadí celé to ukrajinské černomořské pobřeží, což mimo jiné Rusku umožní, aby se spojil se
svými silami, které jsou dlouhodobě umístěny v moldavském regionu Podněstří, že takový odštěpeneckých regionů, který
Moldavsko nekontroluje, kde panuje takový postup Fialy řízený mafiemi a který zabezpečuje právě přítomnost ruské armády.

mluvčí 
Teď vojenské taktice, v čem je obrana přístavního města, řekněme specifická?

mluvčí 
Tak z hlediska obléhání každý přístup samozřejmě má možnost být zásobován z moře, což v případě, že ti obránci mají nějakou
formou kontroly toho moře nebo alespoň jsou schopni ani operovat taky mnohem těžší ten přístav dobýt příkladem může být
přístav Tobruk a ve kterém se i české jednotky společně prý bránil za druhé světové války není Fica, a protože a Británie vláda
v tom Středozemním moři, tak byla schopná to důkaz zásobovat a Němci ho nemohli obsadit. Případě je to komplikovanější,
protože černému moři přece jenom dominuje Rusko a a s tím jakoby oni se ztratila výhodu a možnosti. Já vás bude vlastně to
obléhání spíš vypadalo dost podobně jako u jiných ukrajinských měst o jejich dobytí se v tuhle chvíli Rusko snaží.

mluvčí 
Když se ohlédneme do historie, jak důležité byly pro obranu přístavu pevnosti a ztratili už úplně třeba dnes svůj význam nebo je
ještě mají?

mluvčí 
Úplně ne struktury stále nějaký význam mají. Nicméně není to ten měl v minulosti nikdo, takže by se mohly voják shody
nějakého hradu, a protože každý velký cíl dneska zničit Zelný těch jako z hlediska obrany města je to výhoda spíše trochu jiná.
My víc toho, že se o práci můžou pohybovat poměrně těžko pozorovatelně mezi budovami v budovách, pokud útočník města
proniká, tak je může být napaden v podstatě v podstatě odkudkoliv musí sledovat, jak si nejen terén před sebou, ale díváte na
všechny strany do mnoha pater a ze kterých není může být zahájena palba v rámci se může pohybovat v podzemí ve kape, což
prostě proto útočníka těžké ztrácí řadu, aby vývoz, které plynou z větší palebné síly a zlepší techniky a skutečně často nucen
bojovat od domu a zaplatit krvavou cenu.

mluvčí 
To je ta pozemní část invaze, jaké zbraně se dají při obraně města využít třeba ve vztahu k lodím?

mluvčí 
Tak zatím jsme neviděli žádné významnější záložní operace. Samozřejmě námořnictvo může poskytnout jim jednotka, podle kde
dominuje, jestli obraz nebo útočník a palebnou podporu obdobně jako o dokáže dělat dělostřelectvo.

Nemyslím, že to bude hrát nějakou zásadní roli v případném boji o děsu, a protože jaksi Rusko má dostatečnou, ale sílu a těch
pozemních silách, a přestože ruská flotila může pomoct, možná bude pomoc čistě proto, aby ukázal svoji užitečnost, a tak
významnou změnou nebude to klíčové bude schopnost Ukrajinců a odolat pozemnímu útoku.

mluvčí 
Jak obtížné je přístavní město zásobovat tyto v něčem obtížnější vyřešit obležené město, které není přístavní?

mluvčí 
Obecně jednodušší, protože tam ta možnost zásobování po moři, nicméně samozřejmě platí, že jestliže proti tomu, že ta
kontroluje, tak ta výhoda mizí.

mluvčí 
Když se ještě zeptám na to na tu druhou stranu tedy jakými, řekněme, zbraněmi, naopak se dobývá město.

mluvčí 
To dominantní a při postupu města, tak mě pivota, která prostě musí dům od dvou pokut, postupuje dobře postupem v
kombinaci s těmi ostatními druhy zbraní a u Ruska často vidíme, ale je to nějakým způsobem obraz toho, co vidíme, není vše,
tak často vidíme, že Rusko útočí s tou těžkou technikou bez podpory pivoty a otevření obrazy, tak řeknu ruku s Bosnou, a
protože ten tank má přece daleko horší situační přehled a ten se děje kolem něj a pokud je zblízka ve městě napaden, bylo to
strašné zbraně, tak se často stává snadným terčem.

mluvčí 
Na sociálních sítích lze někdy vidět nebo dohledat, že zajatí ruští vojáci údajně uvádějí, že velení ruské armády obnovilo praxi
tzv. tzv. popravčí čety. Ty prý tedy dezertéry zabíjejí, jak jsou na tom v tomto smyslu posádky lodí. Mají třeba na moři, řekněme,
volnější prostor, mohou si v uvozovkách, dovolit neuposlechnout rozkaz. Já jako samozřejmě směřují k tomu, že posádky jsou,
řekněme, na těch lodích trochu izolovanější. Může tam být nějaký prostor pro vlastní názor.
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mluvčí 
V zásadě nějak jako žádnou velkou výhodu nemají. Ten rozdíl je pouze v tom, že pokud by se celá posádka rozhodla
neuposlechnout rozkaz a dezertoval, tak můžu s tou lodí odplout a zdá se někde a naopak jaksi ten jednotlivý Žák vlastně větší
části souboru test a nějak se tomu jinou, protože Konaté zemi a přece jenom nikdo neví, co dělali za keřem, zatímco naschvál.

mluvčí 
Případné raketové ostřelování toho obléhané ho města má jaksi smysl, když už třeba ve městě jsou i jaksi jednotky, které útočí
pozemními způsoby.

mluvčí 
Ty ty moderní zbraně jsou dostatečně přesné, že pokud dostanou správné údaje, mají střídat, tak oni se většinou trefí a
dokážeme trefit tak, aby přitom nezasáhly svoje jednotky, přestože běžně dochází k těm případům omylů, kdy, kdy vlastně taky
zasaženy jsou, ale není to jakoby něco, co by zabránilo použití a té masivní balené jde Rusko. Zatím jde o přešlo na systém
toho města hodně ničit po pomocí dělostřelectva raketového dělostřelectva a nejen proto prý bylo, ale hlavně asi, aby vyvolal
těch rizik paniku a přesvědčilo obrázek, že vlastně město chránit nechtějí a i krajského a kteří brání tak, aby přemýšlel o tom,
jestli by nebylo lepší odejít a zatím město zachránit.

mluvčí 
Říká Jan Ludvík, výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum míru. Moc vám děkuji za rozhovor za vaše odpovědi. Klidný
den na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Na UK v každém věku. V prostorách Karolina proběhne Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů
Návštěvníci každého věku se budou moci seznámit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: cysnews.cz , Autor: Jiří Cysař , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 08:18 , RU / den: 5 000 , AVE:
5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
V sobotu 23. dubna 2022 uvítá Univerzita Karlova všechny zájemce o celoživotní vzdělávání.

Nejstarší a největší česká univerzita si pro ně v historických prostorách Karolina připravila Den celoživotního vzdělávání &
Festival absolventů. 
„Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše univerzita realizuje již od roku 1986. Na všech našich 17 fakultách si senioři
mohou vybrat z mnoha přednášek, které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ uvedl za organizátory člen kolegia rektorky
Mgr. et Mgr. David Hurný 
Hostem akce bude například spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových Katarína Vlčková, zoolog a publicista Vojtěch Kotecký
a další zajímaví absolventi univerzity. Pokusy s tekutým dusíkem předvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, karetní hra
„To letí století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové
vyšetření aterosklerózy pro veřejnost chystají studenti Lékařské fakulty v Plzni. Jak vypadá svět pod mikroskopem? To odhalí
zástupci Přírodovědecké fakulty.Pro zájemce je zpřístupněna také výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka.
Výstava je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v Česku. 
Významnou část programu Festivalu absolventů tvoří zlaté promoce. Jde o tradiční slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi
připomínají 50 let od úspěšného ukončení studia na Univerzitě Karlově. V letošním roce se uskuteční zlaté promoce absolventů
z roku 1972. 
Kdy: sobota 23. dubna 2022, 10–16 hod. 
Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město 
Hlavní mediální partner: Český rozhlas 
VSTUP ZDARMA 
Více informací naleznete na www.denczv.cuni.cz 

Toto slovo o odpůrcích uprchlíků. Od hvězdy ČRo. A to znělo o Češích URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: kas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 08:42 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , AVE: 50 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc: 6 500 000
Včera o tématu Ukrajiny hovořila moderátorka Radiožurnálu Lucie Výborná s psycholožkou Yvonnou Luckou. Ptala se jí
například, jak bourat předsudky ohledně uprchlíků z Ukrajiny. Psycholožka uvedla, že končí heroická fáze, kdy lidé vnímali věci
černobíle, a nyní už si začínají zjišťovat informace, ale také naslouchat fámám a fake news. „Tohle je velmi křehká a
napadnutelná fáze, protože ti, kteří teď mlčí a sedí někde v rohu, čekají, až se tahle rozmrzelost objeví. To je nejlepší čas pustit
fake news a různé fantasmagorické popisy situace,“ varovala psycholožka a moderátorka pak mluvila o „zasévačích“ a
„rozvracečích“. Zaznělo také, že Češi jsou velmi citliví na ekonomickou újmu, „protože jsme si zvykli mít všeho třikrát tolik, než
potřebujeme“.

Psycholožka tvrdí, že se válka netýká snad jen nemluvňat nebo těch, kdo už nežijí v realitě. Jinak se prý konflikt na Ukrajině
dotýká každého. „Jinými slovy, když mi někdo tvrdí, že je mu to jedno a že se ho to netýká, tak to vytěsňuje?“ ujišťovala se
moderátorka, absolventka FSV . „Buď to vytěsňuje, nebo to popírá, protože to je ještě něco trochu jiného. Když vytěsňuji, tak
vím, že to je, ale jakoby to vystrčím. Ale pak je taky možnost, že to slyším, vidím a říkám, že to není pravda,“ souhlasila Lucká a
dodala, že to dělají lidé, kteří už nemají „kapacitu na další trauma“.
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Pořad k poslechu ZDE

Výborná se také ptala, jak bourat předsudky o uprchlících z Ukrajiny. Lucká zmínila, že jeden z předsudků je, že lidé
přicházející z Ukrajiny jsou ubozí či chudí nebo nekultivovaní. „Je například zajímavé, jak lidé těžko snášejí, že jsou to lidé jako
my. Že jsou upravení, že mají auta, že se nám velmi podobají. Zachraňovat někoho, kdo je ubohý a je na tom špatně, je
snadné. Ale připustit si, že ti uprchlíci jsou stejní jako my, přináší ohrožení, že se to může stát i mně. Takže ta podobnost je v
něčem až i zarážející a myslím si, že předsudek je první krok k tomu vytvářet asymetrii ve vztahu,“ rozebírala psychologické
pozadí a dodala, že je třeba z uprchlíků nedělat ubožáky, ale zároveň zabránit tomu, aby, když mají auto a hezké oblečení, si
lidé mysleli, že si nezaslouží podporu.

Konstatovala, že pomalu končí heroické období pomoci, která se vzedme po každé krizi. A nastává tzv. idylické období, kdy už
se začíná mezi lidi vkrádat únava a začínají zjišťovat informace, zatímco v heroickém období věc vnímají omezeně. „A začneme
zkoumat různé chýry, pomluvy, fake news atd. Pořád ještě pomáháme a cítíme se dobře, ale začíná nám odtikávat ta energie,“
uvedla a dodala, že systém se začíná z nabuzeného stavu dostávat do normálu a začne se projevovat únava a z ní vznikající
mrzutost, špatná nálada, rozladěnost a pochyby.

Lucie Výborná

„Náš systém potřebuje k těm černobílým polohám dosazovat další informace a konečně se potřebujeme v tom nějak
zorientovat. Potřebujeme tomu porozumět. A nepochybně tohleto je velmi křehká a napadnutelná fáze, protože ti, kteří teď mlčí
a sedí někde v rohu, čekají, až se tahle rozmrzelost objeví. To je nejlepší čas pustit fake news a různé fantasmagorické popisy
situace. A hlavně je to ideální doba na to lidi začít strašit,“ řekla psycholožka.

Poznamenala, že je třeba se na to připravit a vědět, že je normální, že pokles přijde. „Ale zároveň bychom měli být připraveni
na to, že i v téhle chvíli se musíme podporovat. Že musíme při sobě stát a že si to nemáme navzájem vytýkat, vyčítat a že to
nemáme schovávat,“ nabádala s tím, že nejlepší je o věcech mluvit.

Dodala, že obavy už tu jsou, například z nedostatku míst ve školách nebo konkurence na pracovním trhu. Ale ty jsou prý ještě
normální. „Já se obávám, že toho diskomfortu a té únavy začnou zneužívat lidé účelově. K tomu, aby začali budovat své
mocenské nebo jiné pozice,“ obává se psycholožka.

Řekla, že dění okolo covidu bylo ovlivňováno „záměrně vypouštěnými znepokojivými informacemi“ a nyní se objevují „podobné
zvěsti od podobných lidí z podobných adres“ a že v tom vidí spojitost. „Já doufám, že jsme se během covidu naučili zacházet s
informacemi o něco lépe. Že lidé budou rozeznávat ty ohrožující fake news s větší citlivostí než během covidové krize,“ řekla.

Lucie Výborná se pak vrátila ke končící heroické fázi pomáhání. „Potom ta fáze uklidnění, kdy je největší prostor pro zasévače
různých pochyb a rozvraceče. Co přijde potom?“ ptala se a Lucká odpověděla, že to záleží na tom, co se bude odehrávat.
Pokud se situace usadí a žádné hrozivé impulzy nepřijdou, tak obvyklá doba vyrovnání se jsou dva až tři roky. Ovšem
psycholožka nepředpokládá, že by se nic nedělo. „Pakliže budou přicházet další otočky, tak to bude znamenat větší vyčerpání,
možná spolu s nějakou ekonomickou újmou, na kterou my jsme velmi citliví, protože jsme si zvykli mít všeho třikrát tolik, než
potřebujeme,“ míní.

K zastavení lží a nenávisti už nabádá předseda STAN a ministr vnitra, Vít Rakušan, konkrétně fotky vyhozeného jídla pro
ukrajinské uprchlíky prý nejsou pravdivé, odvolává se na stránku Manipulátoři.cz.

A bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček srovnal situaci na Ukrajině rovnou s holocaustem, když představil hypotetickou
situaci, při které by někdo tvrdil, že se holocaust nestal tak, jak prezentují média nebo že na něm dokonce měli podíl Židé. „Já
bych takového člověka okamžitě vyhodil a varoval před ním všechny, které by mohl navštívit příště. A tak je to i s ruským
přepadem Ukrajiny. Je černý. Obrana proti němu a pomoc jeho obětem je bílá. NIC ‚mezi‘ není,“ tvrdí Horáček.

„Omezit vliv zpochybňovačů toho, že se při pomoci Ukrajincům musíme semknout a ve své pomoci vytrvat, je správné. Je to
zahnání té části společnosti, které Masaryk říkal ‚sedlina‘ zpátky na dno. Odtamtud nadělá mnohem méně škody. Jestli
nechceš, aby ve tvém bytě, kterým je i tvá stránka na sociální síti, škodili, blokuj užitečné ruské idioty ještě dnes,“ vyzval.

Zapojení uprchlíků jako šance
TISK , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: Katolický týdeník , Strana: 13 , Autor: JIŘÍ GRAČKA , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 10:33 ,
Rubrika: Rozhovor - Eva Kubíčková a Jan Říkovský , AVE: 70 421,03 Kč , Země: Česko
Původně jsme se chystali mluvit o tom, jak je důležitá sociální práce u příležitosti jejího Světového dne (15. března). Proměnilo
se to ale v aktuální povídání o tom, jak svět i Česko promění stovky tisíc lidí, kteří dnes prchají před válkou. Uvažují o tom EVA
KUBÍČKOVÁ a JAN ŘÍKOVSKÝ z Caritas – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci.
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EVA KUBÍČKOVÁ je zástupkyní ředitele Caritas – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci pro oblasti kvality, rozvoje a
zahraniční spolupráce. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala obor právo a na Fakultě  sociálních  věd
UK  obor západoevropská studia. Od roku 2001 působila v rádiu Svobodná Evropa a v několika mezinárodních organizacích,
které se zabývaly uprchlictvím a cizineckou problematikou v Jižním Súdánu nebo v Bosně a Hercegovině.
JAN ŘÍKOVSKÝ působí na Caritas – VOŠ sociální jako garant vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce. Studoval
na Masarykově univerzitě v Brně, obory sociální politika a sociální práce a Veřejná ekonomie a na Liverpool School of Tropical
Medicine obor humanitární práce. Pracovní zkušenosti sbíral na různých pozicích v oblasti mezinárodní pomoci a spolupráce
mj. v Gruzii, Bolívii, Mongolsku nebo na Šrí Lance.

* Vaše škola nasbírala zkušenosti už během uprchlické vlny z Blízkého východu v roce 2015. V čem se tehdy situace oproti té
dnešní lišila?

JAN ŘÍKOVSKÝ (JŘ): Já bych začal spíše tím, co je oběma situacím společné, a to jsou lidé v tíživé životní situaci – to je
spojovací prvek všech případů, kterými se zabýváme. Nicméně charakter krize, za které tehdy lidé odcházeli, se velmi lišil. A
závažnost situace se obecně měří mimo jiné i množstvím zasažených lidí – jen za první týden války na Ukrajině je to mimo jiné
více než milion uprchlíků. EVA KUBÍČKOVÁ (EK): Především je nynější válka z pohledu obyvatel ČR mnohem představitelnější
tím, jak je blízká. Snad se dá srovnat s válkou v Jugoslávii, která se odehrávala v místech, která jsme dobře znali třeba z
dovolených, a zčásti nás spojovala i podobná historie a kultura. Proto to v 90. letech i nyní vnímají lidé mnohem citlivěji než v
roce 2015. JŘ: Svým způsobem je nám bližší i charakter konfliktu na Ukrajině, ze kterého jsou lidé nucení odcházet, podobá se
to i naší historické zkušenosti. Zatímco ty komplexní krize v Sýrii nebo Afghánistánu jsou pro běžného obyvatele střední Evropy
tak trochu nesrozumitelné. Je tu zkrátka mnohem větší kulturní blízkost, a proto i pocit sounáležitosti. EK: A také osobní vazby.
Spousta z těch současných uprchlíků už tady má rodinu nebo nějaké známé, kteří u nás pracují.

* Dá se z toho usuzovat, že tato uprchlická vlna bude pozitivněji vnímána než před sedmi lety?

JŘ: Zdá se, že ano, ale na druhou stranu jsme zatím skutečně ve velmi rané fázi konfliktu i velmi rané fázi přijímání uprchlíků. A
pak je také třeba odlišit mediální hlasy od smířlivějšího názoru, který může být většinový, ale není tolik slyšet. I v roce 2015 tu
byla velká část lidí, kteří lidem prchajícím před válkou chtěli pomáhat, a humanitární organizace zmiňují, že finanční příspěvky
pro ně rostly i v dobách, kdy se česká společnost zdála být naladěná zásadně proti jakýmkoliv imigrantům. EK: Situace tehdy
byla jiná i v tom, že reálná možnost zapojit se do pomoci vlastně nebyla, samozřejmě kromě finančních sbírek, protože přímo v
ČR bylo imigrantů minimálně. JŘ: A zmínil bych ještě jeden rozdíl: demografické složení příchozích. V roce 2015 přicházelo
výrazně více mužů než dnes, což ovšem vyplývá z rozdílného charakteru onoho konfliktu. Tehdy šlo o dlouhodobě
nepřehlednou a těžkou situaci, která nutila odcházet všechny, ale často si z rodiny vybrali napřed jen jednoho, který byl nejspíš
schopný namáhavou cestu zvládnout a připravit ostatním podmínky pro přesídlení. Teď je to konflikt jednoho státu proti
druhému, kdy velká část mužů zůstává bránit svou zemi a na útěku je obrovské množství žen a dětí.

* Kdybych obrátil pozornost do budoucnosti, tak – se vší nejistotou, že válka vypukla teprve před dvěma týdny – na co bychom
se jako společnost i jednotlivci měli připravit?

EK: Myslím, že už máme docela dobrou zkušenost, jak může taková náhlá změna vypadat, a to díky covidu. Na začátku byl šok,
kdy se převrátil život vzhůru nohama, a následovala reakce spousty lidí – tehdy třeba šili roušky, dnes nabízejí ubytování
uprchlíkům. To ale dlouho nevydrží a přijde i fáze deziluze, podpořená navíc realitou, kdy se tu v desetimilionovém státě mohou
ocitnout třeba i statisíce lidí z Ukrajiny. Další dopady bude mít samotný konflikt, třeba jen do ceny energií. A bezpochyby to
podpoří i dezinformační ofenziva ze strany Ruska. JŘ: Rozhodně to bude výzva pro sociální soudržnost a schopnost
společnosti přijmout velké množství nově příchozích lidí ze sice blízké, ale přesto mírně odlišné kultury, a budou vznikat určité
tenze. Ty ostatně vidíme už teď, kdy se například objevují útoky či averze vůči ruským občanům, kteří u nás dlouhodobě
pobývají, a vlastně vůči všem lidem, kteří hovoří rusky nebo jazykem podobným ruštině.

* Dá se tato situace podle vás označit za největší výzvu pro českou společnost od pádu komunismu?

EK: Myslím, že určitě. Nemáme sice tušení, kolik uprchlíků sem nakonec přijde, ale už teď můžeme být na číslech z dob válek v
Jugoslávii. To bylo, jestli si dobře pamatuju, ke dvaceti tisícům žadatelů o mezinárodní ochranu, ovšem za celý rok. Pak se
migrační politika zpřísnila a i během migrační krize v roce 2015 to byly nízké stovky případů přiznané mezinárodní ochrany za
rok. Teď ale budeme na úplně jiných počtech.

* Na co se máme připravit – celá společnost i jednotlivci?

JŘ: V praktické rovině je potřeba si uvědomit, co tohle vzedmutí solidarity znamená. A vidíme to i na zkušenostech z minulých
uprchlických krizí nebo třeba loni při tornádu na jižní Moravě: počáteční nesoulad poptávky a nabídky může znamenat, že
nadšení rychle vyprchá. Mnohdy je tak nejlepší radou pro ty, které současná situace trápí, aby se věnovali zatím sobě a třeba
si odložili prostředky na dobu, kdy tohle nadšení většiny lidí opadne, ale pomoc bude stále potřeba, a to v masivní míře. EK:
Něco podobného teď říkáme i našim studentům, které čekají absolutoria. Samozřejmě je podporujeme, když teď chtějí odjet
někam pomáhat, ale na druhou stranu jim říkáme, že možná bude užitečnější, když napnou síly do ukončení studia, stanou se
sociálními nebo humanitárními pracovníky a od června budou někde působit profesionálně, protože těch příležitostí, žel, budou
mít spoustu. To, že tu vzniká mimořádná situace na dlouhé měsíce a roky, si mnozí zatím neuvědomují. JŘ: Je třeba si také
uvědomit, že lidé, kteří budou přicházet později, na tom budou mnohem hůře než ti dnešní. Ti nejzranitelnější totiž zůstávají
často na místě nejdéle – lidé se zdravotním postižením, senioři, těhotné ženy nebo sirotci nemají tolik možností se sebrat a
odjet.

* Co byste poradili lidem, kteří se rozhodli pomoci?

EK: To možná nejdůležitější je pamatovat na to, čím jsme tento rozhovor už začali – přede mnou vždycky stojí člověk, a ten má
svoje pocity a za sebou traumata, se kterými stále nějak pracuje. Nemusí se mi to líbit, ale on spoustu věcí vidí jinak. Na tohle
ani náš systém sociální ochrany není moc připravený, máme tendenci pracovat s nějakou homogenní společností, a to se
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nebavíme jen o přijetí cizinců. Například současné trendy humanitární práce jsou takové, že lidé místo hmotné pomoci s věcmi,
které nemusejí každému vyhovovat, dostávají raději platební karty s nějakou předem vloženou částkou a sami si mohou
rozhodnout, co skutečně potřebují. JŘ: Z pohledu jednotlivce, který se zapojí do pomoci, je užitečné se zamyslet nad motivy,
proč pomáhám. Lidé určitě budou projevovat vděk, ale odcházejí z nesmírně komplikované situace, kdy za sebou nechávají
třeba část rodiny, takže nemůžeme čekat, že budou reagovat podle našich představ, a ten, s kým se potkávají, se často může
stát i jakýmsi hromosvodem jejich zoufalství nebo frustrace. EK: Každý si především musí do všech důsledků uvědomit, že
nejde pomáhat kvůli sobě, ale kvůli lidem, kteří pomoc potřebují.

* Jaké jsou vůbec výhledy na začlenění této uprchlické vlny do české společnosti?

EK: Především hodně záleží na tom, jak se bude vyvíjet válečný konflikt, protože teď všichni chtějí zpátky a jen pro zatím mizivé
procento jde o nějaký poslední impulz k tomu, nikdy se na Ukrajinu nevrátit. Na druhou stranu je běžné, že čím déle taková
krize trvá, tím víc se lidé začleňují do hostitelské země, integrují se do společnosti a důležitým faktorem jsou pak i děti, které tu
chodí do školy a začnou mluvit jazykem přijímající země. To vše působí, že křivka ochoty k návratu pomalu klesá. A záleží i na
tom, do čeho by se vraceli: pokud se tam změní politická situace, nebude to pro ně tolik lákavé. JŘ: Určitě pomůže, když se
nám podaří nedívat se na přicházející jen jako na oběti, ale také jako na ty, kdo mají určité schopnosti, zdroje a vzdělání.
Pokud se nám podaří zapojit je do trhu práce, prospěje to celé společnosti. A objevují se už i konkrétní příklady: zaznamenal
jsem, že skupině Ukrajinek, které tu dosud pracovaly v manuálních profesích, ačkoli měly učitelské vzdělání, už v
Jihomoravském kraji nabídli místa pedagogických asistentek pro ukrajinské děti.

* Jak se má tedy člověk, který najednou bude mnohem častěji potkávat uprchlíky z Ukrajiny, vůči nim chovat, aby to nebylo
zraňující?

EK: Může pomoci to, o čem jsme se už bavili – že pro nás je to představitelná situace: invaze Ruska a útěk z panelákového
bytu, který dost možná vypadal podobě jako ten náš. Primárně je potřeba zařídit bezpečné prostředí, nabídnout jim místo, kde
mohou fungovat bez nějakého stresu. JŘ: Je vhodné udržet partnerský přístup. Ono je přirozené, že když se člověk dostane do
krize a druhý mu může pomoci, má nutkání vědět lépe, co ten první chce. Pamatujme zkrátka na to, že jsou to lidé, kteří mají
nějaké vzdělání, zdroje, i když omezené, a není na místě jim vyčítat třeba chytré telefony, jak se to dělo ve zmíněném roce
2015. Vždyť neutíkají ze sedmnáctého století, ale ze země, která je zasažená válkou. Tito lidé mají nějaké schopnosti,
postavení a často i finance. Důležité je ptát se jich, zajímat se o to, co potřebují, jak se na věci dívají – a přitom respektovat, že
třeba nebudou ochotní o některých zkušenostech mluvit.

* Když si nyní připomínáme Světový den sociální práce, jaký je z tohoto pohledu význam sociální a humanitární práce?

JŘ: Zájem veřejnosti, solidarita a laická pomoc jsou vynikající a poukazují na vyspělost společnosti, která je schopná starat se o
své nejzranitelnější členy. Zásadní je ale také profesionální pomoc a podpora, kterou v těchto situacích poskytují mimo jiné
sociální a humanitární pracovníci. Jenom dobrá vůle pro udržitelnou pomoc nestačí. Profesionál pomáhá člověku postavit se
znovu na vlastní nohy.

Foto autor:   Snímek Kateřina Opatrná
Foto popis:   Když se rozhodneme pomáhat, nikdy nezapomínejme, že před námi stojí člověk se svými pocity a traumaty – radí
Eva Kubíčková a Jan Říkovský.
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Daně a daňové přiznání pro umělce (a související obory) – seminář URL
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Pracujete v umělecké/kulturní sféře a každoročně si touto dobou lámete hlavu s daněmi a daňovými povinnostmi? Víte, jaký je
rozdíl mezi paušální daní a paušálními výdaji?

Kulturní organizace Nová síť pro vás připravila online přednášku/seminář na čtvrtek 17. 3. 2022, o týden později se budeme
věnovat konkrétním dotazům. 
Dozvíte se základní fakta o daních, relevantní pro umělecké/kulturní obory, o typech smluv a z nich plynoucích daňových
povinnostech a také to, jak si vyplnit daňové přiznání a jak s ním naložit. Probereme také, jak samotné daně souvisí s dalšími
povinnými odvody, jak si vše správně nastavit nebo jaké úřady je třeba navštívit. Po přednášce bude také prostor na vaše
individuální dotazy a diskuzi. 
*17. 3. proběhne online přednáška 
*24. 3. se již budeme věnovat konkrétním dotazům 
Druhý termín doporučujeme těm, kteří se zúčastní prvního semináře nebo v této problematice již mají základní přehled a mají
jen doplňující dotazy. 
Registrace: 
Přihlašujte se na e-mailové adrese konzultace@novasit.cz Cena: 250 Kč za jeden termín, 400 Kč za oba 
Kapacita je omezená. 
Lektorka: Helena Mustakallio 
Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění, Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Fakultu sociálních
studií Masarykovy univerzity a studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě se věnuje finančnímu a
grantovému managementu v uměleckém a kulturním sektoru, zejména v projektech s mezinárodním přesahem. Zaměřuje se mj.
na problematiku zdanění umělecké činnosti a na mezinárodní daně a granty. Od roku 2017 vyučuje na Divadelní fakultě AMU
předměty financování projektů a mezinárodní granty, každý rok organizuje přednášky pro AMU a UMPRUM na téma daně v
umění. Vedle toho se věnuje dramaturgii a vlastní divadelní a autorské tvorbě se zaměřením zejména na performativitu vizuality
a možnosti obrazové a inscenační reflexe identity a traumatu. Příležitostně píše, zejména divadelní kritiky a analýzy pro
Divadelní noviny. 
Činnost Nové sítě z. s. je podporována Ministerstvem Kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 7,
Státním fondem kultury ČR a Fondy EHP a Norska 
Kontakt: Kateřina Pekárková, katerinapekarkova@novasit.cz 
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Společnost JRD Development, člen skupiny JRD Group, dokončila výstavbu energeticky úsporného projektu Rezidence
Michelangelova v Praze 10. Architektonicky výrazný dům s 29 byty doplňují dva komerční prostory a malý park s hřištěm a
altánem. Projekt, ve kterém developer otestoval nový typ vzduchotechnického potrubí pro zvýšení akustického komfortu, je již
zcela vyprodaný.

Rezidence Michelangelova zahrnuje 29 energeticky pasivních bytů se zdravým vnitřním prostředím, které doplňuje lodžie nebo
terasa a parkovací místo s přípravou k instalaci nabíjecí stanice pro elektromobil. Součástí projektu jsou rovněž dva nebytové
prostory ke komerčnímu využití a malý park se zelení, k jejímuž zalévání slouží nádrž na dešťovou vodu o objemu 19 m2,
dětským hřištěm a altánem. Návrh altánu, jenž zaujme atraktivitou výtvarného řešení, citem pro detail a provázaností s okolím,
pochází od vítězky studentské architektonické soutěže Katedry architektury FSV  ČVUT v  Praze . Nový bytový dům je
inspirovaný dílem významné renesanční osobnosti Michelangela Buonarrotiho: vstup zdobí velká skleněná plocha s detailem
části fresky Stvoření Adama ze stropu Sixtinské kaple a označení jednotlivých pater odkazují na umělcova malířská, sochařská
nebo architektonická díla (Sixtinskou kapli ve Vatikánu, Baziliku sv. Petra v Římě, Medicejskou knihovnu sv. Vavřince a
Medicejskou kapli ve Florencii, Davida, Pietu a Svatou rodinu). V plánu je rovněž instalace plastiky na motivy fresky Stvoření
Adama od známého sochaře Jakuba Flejšara, která bude umístěna na veřejném prostranstvím před budovou. 
V projektu Rezidence Michelangelova kladl developer silný důraz na zdravé vnitřní prostředí. Nechal zde proto instalovat
propracovaný systém, který se skládá z tepelných čerpadel, určených k vytápění a k chlazení podstřešních bytových jednotek,
řízeného větrání s rekuperací tepla a fotovoltaických panelů: „Ve spolupráci s UCEEB ČVUT v Praze a divizí Isover společnosti
Saint-Gobain Construction Products CZ jsme v něm navíc - jako jeden z prvních rezidenčních developerů - otestovali nový typ
vzduchotechnického potrubí Climaver® z plně recyklovatelného materiálu. Ten jsme srovnávali s klasickým plechovým potrubím
s tlumičem hluku. Změřením hladin akustického tlaku u zdroje hluku (tedy na výústce) v obytných místnostech jsme zjistili, že
přínos nového typu potrubí je 10 dB. Oproti normovým 30 dB jsme se dostali na nadstandardní úroveň 20 dB. Díky širšímu
využití této novinky také v dalších projektech JRD můžeme majitelům bytů zaručit ještě tišší prostředí, které ocení i velmi citliví
jedinci," dodává Petr Valeš , produktový manažer JRD Development. 
Zdroj informací 
Datum 
15. března 2022 
Fotogalerie 
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Analytik Jan Ludvík: Kreml svoji „operaci“ na Ukrajině podcenil. Odhodlanému boji mnohdy beze zbraně se totiž
těžko čelí URL
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Boje na Ukrajině pokračují. Stále více je ale zřejmé, že si Rusko vojensky nevede tak, jak si původně představovalo. Co
všechno Kreml podcenil a jaké chyby zopakoval? Co by pomohlo Ukrajině? A do jaké míry je reálné vojenské zapojení
Běloruska a Číny? V audiozáznamu ještě zazní vysvětlení, za jakých okolností by došlo k aktivaci článku 5 Severoatlantické
smlouvy, nebo jak Rusko vnímá západní dodávky zbraní na Ukrajinu.

„Začátek invaze na Ukrajinu byl na Rusko z hlediska způsobu vedení války až neuvěřitelně citlivý,“ hodnotí v pořadu Jak to
vidí... Jan Ludvík, analytik z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Nebyla to otázka masivního ničení infrastruktury a útoků na civilní obyvatelstvo. Naopak. Šlo o postup velmi neruský. Ukázalo
se ale, že Rusko ukrajinskou obranu velmi podcenilo. Neodhadlo jak taktické schopnosti ukrajinské armády, tak vůli
ukrajinského národa se bránit.“

Rusko podle analytika chtělo rychle obsadit Kyjeva a dosadit novou vládu. „Pro tu by samozřejmě bylo výhodné, aby za ní
nezůstala spálená zem a velké ztráty na životech. To se ale realizovat nepodařilo. Rusko začalo mít velké problémy. A proto
přešlo na mnohem destruktivnější strategii.“

Efektivní obrana

Akce takového rozsahu si ale žádá obrovský arzenál, který Rusku začíná docházet. „Pro rychlou akci by množství vojáků i
arzenálu bylo dostatečné. Náročná na lidskou sílu je až následná okupace. Zdá se, že Rusové s okupací nepočítali.
Předpokládali, že bude stačit dosadit svůj režim a Ukrajinci to nějak zkousnou.“

„Jenže nevojenský odpor Ukrajiny je fascinující. Na mnoha místech ukazuje, že se mu velmi špatně čelí. I ruští vojáci se necítí
komfortně, když mají zabíjet neozbrojené civilisty,“ upozorňuje odborník na bezpečnost.

Co by ukrajinská armáda v této fázi války nejvíce potřebovala? „Hlavně munici. Dále jim velmi pomáhají dodávky zbraní, které
mohou okamžitě použít. Jde o jednodušší zbraňové systémy, se kterými po rychlém zacvičení může voják operovat. Větší
problém je, že Ukrajina by potřebovala i sofistikovanější zbraňové systémy. Zejména pokud by chtěla přejít do protiútoku a
získat zpátky obsazená území.“

Velkým taktickým úspěchem Ukrajinců nicméně je, že v omezeném počtu tyto systémy stále mají. Zároveň je to obrovské
selhání ruské armády, která nebyla schopna tyto síly zničit.

Podcenění protivníka

„Proč Kreml situaci podcenil, nevíme. Nevíme, jestli měl Putin správné informace a špatně je vyhodnotil. Nebo měl chybné
informace a věřil, že se Ukrajina bránit nebude. Jasné nicméně je, že ruská armáda připravená nebyla a zopakovala stejné
chyby jako třeba ve válce v Gruzii nebo v Čečensku,“ připomíná host Dvojky.

Rusko například není schopno koordinovat velkou vojenskou operaci. „To se naopak daří Ukrajině. Ukrajinské síly mnohem
více fungují jako celek, zatímco Rusové spolu nespolupracují, čímž jsou mnohem zranitelnější.“

Pomoc Běloruska a Číny?

Je možné, že by Rusku vojensky někdo pomohl? Podle Jana Ludvíka by Rusko zřejmě uvítalo pomoc Běloruska. „Běloruská
armáda ale není velká. A už vůbec ne bojeschopná. Navíc Lukašenko zřejmě nechce riskovat domácí revoluci, na které už
chvíli sedí.“

„Enormně kusé informace máme také o ochotě Číny, pro kterou je Rusko cenným spojencem. Zřejmě si nebude přát, aby
Rusko ve válce padlo. Pomoc mu ale může hlavně ekonomicky. Jednak dodávkami zbraní, jednak nepřipojením se k
ekonomickým sankcím.“
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Po dvouleté pauze dané pandemií spustila Fakulta stavební ČVUT znovu soutěž Hala roku Akademik, v níž studenti vysokých
škol se stavebním zaměřením zápolí v oblasti konstrukcí. Jejich úkolem je podle zadání navrhnout a postavit model konstrukce
a ten při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Soutěž se koná se pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT.

Soutěž Hala roku Akademik má za sebou již několik úspěšných ročníků a podporují ji významné společnosti ze stavebního
sektoru. Studentům pomáhá pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Zároveň jim dává
možnost upozornit na svoje schopnosti a talent a získat i kontakty pro budoucí profesní kariéru. 
Atraktivní ceny 
Studenti se do soutěže hlásí ve 2 – 3členných týmech. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun, na zajímavé ceny
se mohou těšit i další týmy. Letos je úkolem studentů navrhnout a zhotovit model konstrukce představující výsek typického pole
výrobní haly. Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky. Odborným garantem soutěže je Katedra
konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. 
Nejefektivnější model i cena za originalitu 
V soutěži vítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Při zatěžovací
zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde
bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Kromě cen v hlavní soutěži ale mohou studenti zároveň získat i řadu dalších ocenění
– speciálních cen partnerů soutěže. Firmy je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru. Soutěž
probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků. 
Registrace 
Dvou až tříčlenné týmy se mohou registrovat do 31. března, finále soutěže se bude na Fakultě stavební ČVUT v Praze konat
20. dubna 2022. Soutěž bude v letošním roce probíhat v národním kole. 
Podrobné informace a pravidla k dispozici na: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html 
Zdroj a foto: Fakulta stavební ČVUT 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 128 / 338

https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-fakulta-stavebni-cvut-nastartovala-soutez-hala-roku-akademik-pro-vysokoskolaky.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.casopisstavebnictvi.cz%2Fclanky-fakulta-stavebni-cvut-nastartovala-soutez-hala-roku-akademik-pro-vysokoskolaky.html
http://www.newtonmedia.eu/


Cesta Fialy a ostatních premiérů za Zelenskym je hlavní zprávou světových médií. Nevídané gesto solidarity, říkají
politologové URL
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Premiéři Česka, Polska a Slovinska vyrazili dnes vlakem z Polska do Kyjeva na jednání s ukrajinskými vrcholnými politiky. Vlak,
který veze Petra Fialu, Mateusze Morawieckého a Janeze Janšu a také polského vicepremiéra Jaroslawa Kaczyńského už je na
ukrajinském území. Premiéři se v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem
Šmyhalem. Jde o […]

Premiéři Česka, Polska a Slovinska vyrazili dnes vlakem z Polska do Kyjeva na jednání s ukrajinskými vrcholnými politiky. Vlak,
který veze Petra Fialu, Mateusze Morawieckého a Janeze Janšu a také polského vicepremiéra Jaroslawa Kaczyńského už je na
ukrajinském území. Premiéři se v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem
Šmyhalem.

Jde o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února. Politici
chtějí jako představitelé unijních zemí vyjádřit evropskou podporu napadené Ukrajině a představit konkrétní balík pomoci.

,,Návštěva je zorganizována po konzultacích s prezidentem Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der Leyenovou. Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a
nezávislosti,“ uvedl premiér Petr Fiala. Podle něj je o cestě informováno mezinárodní společenství.

,,Evropa musí garantovat nezávislost Ukrajiny a ujistit, že je připravená pomoci při její obnově,“ napsal polský premiér
Morawiecki. ,,V tak klíčové chvíli pro celý svět je naší povinností být na místě, kde se píší dějiny,“ dodal. ,,Nejde o nás, ale o
budoucnost našich dětí, které si zaslouží žít ve světě, kde nebude žádná tyranie,“ dodal Morawiecki.

Politologové: nevídané gesto solidarity

Politologové považují cestu premiérů do Kyjeva za důležité gesto.

,, I kdyby mělo znamenat jen morální vzpruhu. Východní křídlo EU by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší
podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky,“ říká politolog Josef
Mlejnek z FSV  UK .

Stený názor má i analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Podle něj hraje východ Evropy v EU dlouhodobě
méněcennou roli.

,,Důvodem je, že hlavní hlas v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé
a až moc vstřícné, ale také vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy
východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti,“ uvedl Boháček.

Domnívá se také, že situace může přispět ke změně závislosti na Spojených státech v otázce bezpečnosti. Washington má
podle Boháčka poměrně rezervovaný přístup k válce na Ukrajině a Evropa si uvědomuje, že tento konflikt je zejména její
problém, specificky pak problém východní Evropy.

Světová média věnují cestě premiérů maximální pozornost. Například stanice CNN má tuto zprávu od rána jako tzv. „Headline
news“.

(bar, čtk)

Fiala i premiéři Polska a Slovinska jsou na Ukrajině. Setkají se se Zelenským URL
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Premiér Petr Fiala (ODS) s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou navštíví jako
zástupci Evropské rady Kyjev. Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Fiala o cestě informoval na twitteru v
08:24, podle vyjádření mluvčího polské vlády vlak v 08:30 přejel polsko-ukrajinskou hranici. Polské příhraniční město Přemyšl
je od Kyjeva vzdálené přes 600 kilometrů a cesta vlakem trvá zhruba sedm až devět hodin.

"Na neohlášenou návštěvu do Kyjeva dnes zamířil také šéf litevské diplomacie Gabrielius Landsbergis, uvedla litevská
agentura Elta. Ministerstvo zahraničí ve Vilniusu informaci odmítlo komentovat.
Premiéři se v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem. Jde o první
návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února. Politici chtějí jako
představitelé unijních zemí vyjádřit evropskou podporu napadené Ukrajině a představit konkrétní balík pomoci, řekl Dworczyk.
"Návštěva je zorganizována po konzultacích s prezidentem Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der Leyen. Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a
nezávislosti," uvedl Fiala. Během návštěvy chce také prezentovat "široký balík podpory pro Ukrajinu a její občany". Uvedl, že o
cestě je informováno mezinárodní společenství včetně OSN.

Fiala o své cestě na Ukrajinu v noci informoval ministry silových resortů, sdělila ČTK ministryně obrany Jana Černochová
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(ODS). Uvedla také, že po dobu nepřítomnosti Fialu zastoupí první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle
Černochové byl premiér do Kyjeva odhodlaný jet. "Je to signál ukrajinské straně, že Česko stojí na jejich straně a že premiér
Zelenskyj má naši absolutní podporu," uvedla.
Přísně utajovaná cesta 
Mise premiérů Česka, Polska a Slovinska do Kyjeva je podle Fialova mluvčího Václava Smolky nyní na území Ukrajiny. Smolka
ČTK napsal, že návrat do Česka očekává na letiště v pražských Kbelích, čas neupřesnil s odkazem na bezpečnostní důvody.
Polská strana uvedla, že na uspořádání cesty se dohodli politici na evropském summitu ve Versailles, který se uskutečnil ve
čtvrtek a pátek minulého týdne.

"(Cesta) byla přísně utajovaná a detaily se dotahovaly ještě dnes v noci," uvedl Smolka. Ministryně obrany Jana Černochová
(ODS) novinářům řekla, že si premiér svolal v noci na dnešek silové ministry, aby je o cestě informoval. Uvedla, že byl
"odhodlaný jet". Po dobu nepřítomnosti Fialu podle ní zastoupí první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Razem z premierem Jarosławem Kaczyńskim, premierem @P_Fiala i premierem @JJansaSDS udajemy się do Kijowa na
spotkanie z prezydentem @ZelenskyyUa i premierem @Denys_Shmyhal. Europa musi dać gwarancje niepodległości Ukrainie i
zapewnić o gotowości do wsparcia w odbudowie.
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022
"Evropa musí garantovat nezávislost Ukrajiny a ujistit, že je připravená pomoci při její obnově," napsal na twitteru polský
premiér Morawiecki. "V tak klíčové chvíli pro celý svět je naší povinností být na místě, kde se píší dějiny," citovala polského
premiéra agentura PAP. "Nejde o nás, ale o budoucnost našich dětí, které si zaslouží žít ve světě, kde nebude žádná tyranie,"
dodal Morawiecki.
Podle vysoce postaveného unijního činitele Morawiecki informoval Michela a von der Leyenovou o možnosti návštěvy na okraj
summitu pořádaného minulý čtvrtek a pátek ve francouzském Versailles. O dnešním termínu konání návštěvy se pak unijní
špičky dozvěděly v pondělí večer. "Předseda (Michel) uznal potřebu dát Ukrajině najevo podporu a poukázal na bezpečnostní
rizika takovéto cesty," sdělil novinářům zmíněný zdroj. Podle něj nejde o cestu, která by měla mandát schválený všemi lídry
unijních zemí.

Mluvčí Michela ani von der Leyenové nechtěli upřesnit, zda zvažovali, že by se k cestě připojili nebo o něčem podobném
přemýšlejí do budoucna.
Kyjev je i v posledních hodinách ostřelován raketami. Dopoledne tam měl naplánovaný videohovor se svým protějškem ministr
školství Petr Gazdík (STAN), kvůli poplachu se ale neuskutečnil. "Pokusili se spojit, pak spojení spadlo, museli do krytu, ani
jsem je neviděl," řekl ČTK.
Evropská unie dnes začne uplatňovat čtvrtý balík protiruských sankcí, na nichž se podle francouzského předsednictví v pondělí
shodly členské státy. Dnes také mají pokračovat ukrajinsko-ruská jednání, oznámil Zelenskyj. V nočním televizním projevu
prohlásil, že ukrajinská delegace v pondělí odvedla dobrou práci, ale nesdělil žádné další podrobnosti.

Společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska
Janezem Janšou jedeme dnes jako představitelé Evropské rady do Kyjeva, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a
premiérem Shmyhalem.
— Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022
Pondělní rozhovory se podle médií odehrávaly prostřednictvím videokonference, v minulých dnech se delegace obou zemí
několikrát setkaly na bělorusko-ukrajinské hranici. Předchozí rozhovory nevedly k žádnému zásadnímu průlomu, poznamenala
agentura AP, přestože o víkendu obě strany hovořily o určitém pokroku.
Čtyři silné výbuchy 
Kyjevské úřady v noci na dnešek znovu vyhlásily letecký poplach. Obyvatelé města poté nad ránem uslyšeli nejméně čtyři silné
výbuchy, píše agentura Ukrinform. Rakety zasáhly několik obytných výškových budov, informovalo ukrajinské ministerstvo
vnitra a upřesnilo, že dva lidé zemřeli a jedna osoba byla převezena do nemocnice. Ukrajinská armáda v prohlášení uvedla, že
ostřelování zasáhlo kyjevskou Svjatošynskou čtvrť. Zelenskyj vyzval ruské vojáky, ať složí zbraně. "Nabízím vám šanci přežít,"
vzkázal jim.
Ukrajiny se budou týkat i další dnešní události. Pokračuje mimořádné zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (RE)
věnované ruské invazi. Mimo jiné o tomto konfliktu budou jednat i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho íránský protějšek
Hosejn Amírabdolláhján.
Politologové považují cestu Fialy za důležité gestoPolitologové oslovení ČTK považují cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS)
a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto. Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU,
tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. Pavel Havlíček z
téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické podpory může mít návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a
poměrů na místě včetně toho, jakou další podporu, pomoc a vybavení může Západ Ukrajině dodat."Důvodem je, že hlavní hlas
v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé a až moc vstřícné, ale také
vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy východní Evropy jsou schopny
definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo znamenat 'pouze' morální vzpruhu.
Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší podpoře Ukrajiny, včetně vojenské.
Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky," poznamenal.To, že Evropskou radu reprezentují politici z
tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle něj mezi nejaktivnějšími podporovateli
Ukrajiny. "Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily udělení kandidátského statusu Ukrajině,
což je velmi silné symbolické gesto," uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí postavení zemí ze střední Evropy. "O to
více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat," sdělil.
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MPO pořádá semináře k ruské agresi proti Ukrajině „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: mpo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 16:58 , Celková návštěvnost: 414 320 , RU / den:
100 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00 , Návštěvy za měsíc: 248 400
V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině organizuje MPO ve spolupráci s dalšími partnery sérii exportních seminářů zejména
pro české podnikatele. Ty mají za cíl zpřehlednit vyvíjející se situaci v oblasti sankčních režimů, opatření, podmínek pro
podnikání, alternativních trhů i makroekonomických a finančních perspektiv. Na seminářích vystupují experti z veřejné,
akademické i soukromé sféry. Akce se konají hybridně v hlavní budově MPO a on-line.

Seminář pro české firmy k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací se konal 2. března. Mezi řečníky byli zástupci
Ministerstva zahraničních věcí (Vítězslav Pivoňka), Licenční správy MPO (Pavel Balihar), Finančního analytického úřadu (Petr
Korbáš), GŘC MF (Lubomír Doskočil) a ES FSV  UK , CERGE-EI (Vilém Semerák). 
Možnosti zúčastnit se semináře využilo více než 180 účastníků a zástupců firem. Hlavním tématem semináře se stala aktuální
situace ve východní Evropě a podpora podnikatelů v exportu do Ruské federace, Běloruska a na Ukrajinu. Zároveň se hosté
věnovali sankčnímu režimu a jeho dopadům na české podnikatelské subjekty. Byl taktéž rozebírán sankční systém a možnosti
udělení výjimek. Důležitým závěrem semináře bylo přijetí faktu, že RF bude pro český export z velké části uzavřeným teritoriem
a aby se pro konzultace podnikatelé obrátili na CzechTrade, který může poskytnout monitoring situace a asistenci s náhradními
exportními plány. 
Seminář pro firmy k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku se konal 10. března.
Zúčastnili se ho zástupci EGAP (Jan Procházka), společnosti CORPIN (Karel Bureš), a Patria.cz (Josef Němeček). Semináře se
zúčastnilo více než 140 účastníků a zástupců firem. 
Hlavním tématem semináře se stala situace českých exportérů, kteří se setkávají s nečekanou novou realitou sankcí vůči
Ruské federaci. Mimo jiné se probíralo téma garančního zajištění ze strany EGAPu, možnosti stažení financí z ruských bank,
dopady odchodu Sberbank Europe CZ z českého trhu, stav a vývoj hřivny, a v neposlední řadě také možnosti vývozu na jiné
trhy pro české exportéry. 
Další ze série seminářů se koná 17. března online i fyzicky v budově MPO. Registrovat se můžete na webu MPO 

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:28 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:30 Živé vysílání , AVE: 13 901 085,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vystoupil před kanadským parlamentem. Teď ve studiu ČT24 nabízí mého
vyjádření.

mluvčí 
Fáze do vzduchu ji harfa, prezident Ukrajiny, zvlášť přítel Vladimír Sendler z.

Velice vám děkuji.

mluvčí 
Pánové.

mluvčí 
Dámy a pánové.

mluvčí 
Ano, jestliže pan by měl mít strany.

mluvčí 
Pane předsedo, znát, kdy dráhy části ne členové, parlamentu, poslanci, vážení hosté, drazí přátelé ze samotné počátku bych
chtěl, abyste pochopili moje pocity a pocity z Ukrajinců, donátory ty nakolik je to možná pro průběhu poslední 20 týdnů, kdy trvá
plnoformátová invaze Ruska na Ukrajinu, jejíž, prosím vás, představte si, že ve 4 ráno vy každý se vás?

Uslyší té strašlivé výbuchy části nejen si to představ, že to slyšíš a slyší to tvoje děti a že to se to Kuna nebo probíhá na letišti v
Ottawě nebo na kterémkoliv jiném místě vaši překrásné země a jejího hlavního města. I děti se ptají tatínku, co se děje. A vy
byste už dostával první zprávy. Kulik tanky už bylo zničeno, jaká jsou další zničena, z nichž zničeni a kolik lidí zahynulo, jak
byste vysvětloval, je tam, že začla plnoformátová válkám, o které víte, že je určená ke zničení vašeho státu a na půl a které
podrobeny vašeho-li dům 1000 druhý, v kterém byste dostal zprávu kulturně vojenské techniky je o tisících ucha vojenských
vozidel a tisících vojáků, že všechno bylo kůží. Jen si to představte.

mluvčí 
Že.

mluvčí 
Střílejí sdílnost střelec 2 přímo na obytné čtvrti na živé lidi náš školky.

mluvčí 
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Starostům.

mluvčí 
A přesně to sedělo sumách v už 4 se v v našich městech jsou, kdyby vám zablokovali zván úvěr a jako náš Mariu usnul.

mluvčí 
A triky v Boloni.

mluvčí 
Již druhý týden Marie Mariu pluje odříznuty od dodávek elektrické energie bez vody bez tepla téměř bez jídla. Část ne vážení
přítomní dámy a pánové. Jen si představte, že každý týden by vaše děti byly tomuto vystavený.

mluvčí 
Který stejně si dříve.

mluvčí 
Bylo by stále více obětí třeba i dnes ráno nám zabili několik dětí, představte si, že byste slyšel zprávu, kolik amerických a raket
vystřelili na soudu jsou to by hlásila stanice si Jana bílí koně a oni by pořád cílené vás, anebo si vemte náš Charty v představte
si, že ve Vermontu by byla taková se tu situace, že poničily by místo, kde jsou pohřbeni oběti holocaustu a nic by je nemohlo
zastavit puku od postupu. Kvantum u nás, anebo třeba 5 raket a letecké pumy zničily ukrajinskou rodinu, která předtím žila. A
teď ji vzal míč a teď už není a o tom by započala strašlivá noc, kdy tanky bez cíle je zná obytné čtvrti a ne po ostřílené byly nám
atomovou a elektrárny. Tím.

mluvčí 
Říct jednu.

mluvčí 
Třeba poblíž Ontaria. A co byste cítili, kdyby váš.

mluvčí 
Mohli, já nevím, s nima.

mluvčí 
Vaše Micku, vaši vlajku sundávali v každém městě, doktore hudby vstoupili a nahradili by a vlajkou ruskou. Já vim, že vy
podporujete kraj jenom část syn je můj přítel, ale já byl bych rád, kdybyste mě úplně jak uchopili a cítili se do toho, jak chceme
žít a já chceme zvítězit k vůli k životu nebo a právě proto se obracím na přátele a říkám.

mluvčí 
Jediný dar.

mluvčí 
Od úřadu lžete ne ne zastavte bombardování Kulik ještě raket má spadnout na naše města hojně AV leckdo to dělat nechce,
protože cítí velká zneklidněni a mi pořád o to žádáme naši partneři nám říkají jo, jo, ne, už to bude určitý.

mluvčí 
Bartošové brečím.

mluvčí 
Někdo další hledá příčiny, aby to udělat nemusel. Slyšíme o tom, že by to vyvolalo eskalaci konfliktu, nám říkají, že dveře do
NATO jsou pro Ukrajinu otevřené, ale vedle toho nás do NATO nevezmou, takže v těchto strašlivý dnech se projevuje pozice
každého, kdo je mravních, kdo je čestný, kdo je upřímný a kdo není to všechno nám těch 20 dní u ukázala vážený, pane
ministře, poslanci členové vlády. Já sem dnes vyjel jsem si jist, že Kanada bude naším spolehlivým partnerem našeho, ale jdu
naši zem nějak každé naší rodiny poskytli jste nám a pomoc, jakmile jsme o to požádali, zahájili z té dodávky zbraní vyhlásil jisté
skutečně Rus sám, ale sankce proti Rusku, ale válka, bohužel stále trvá ruská vojska, neodchází snáším z našeho území Chart
Kyjev Mariu po další naše města jsou zničená, tak jak by mohl být zničen třeba Vermont kůlny, když ještě musí dopadnout
Trnávka na naše poklidná mírová měst. Tam.

mluvčí 
Jaromíru věda určitě vznikly trojských.

mluvčí 
Potřebujeme uzavřít nebe, abychom cyklisty a mohli obhájit nejen Ukrajinu, ale i celou Evropu před tímto totálním Zelném a má
na místa chrámy, který napsal obytné čtvrti a náš podniky 97 dětí na našem území je zavraždil ne žádáme o reálnou podporu,
která by mohla ochránit naše životy a životy lidi. Celkem si jeď. Já.

mluvčí 
Drzá i pro vás.

mluvčí 
Vážíme si vašeho lídrovství a prosím vás o to to čas ne. Všichni přátelé už jdu krajinné naší země a právo tě prosíme vás,
abyste ochránili naše nebe před ruskými letadly.

mluvčí 
Slyším, víš koupání bych.
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mluvčí 
Já já si myslím, že by bylo možné přinutit a ještě více společností komerční, aby odešli na ruského a podnikání nemají právo a
se účastni tohoto podnikání a mít z něho benefice ty Rusko se snáší nás zničit zničit ukrajinsky let. Nic jiného o nic jiného jim
nejde a ráz diář.

mluvčí 
Ukrajinci Ukrajinci.

mluvčí 
Proto oni chtěj zničit všechno, co Ukrajinců dělá Ukrajince, chtějí zničit naši národní povahu, vnáší svou bundu udělat něco, co
vy velice dobře znáte, dokážete se v tom cítit. Takže, prosím, vás, ne, zastavuji ta pomoc Ukrajině puma Pomozte, znám, já vím,
že s Kanadou bude dobře fungovat naše ani pro ty protiválečná koalice, kterou chceme zřídit a rovněž se obracím na
ukrajinskou diasporu právě v tomto okamžitě potřebujeme vaši účinnou pomoc. A vy byste měli svými reálnými kroky prokázat,
že jste součástí živé historie Ukrajiny, zapamatujte si živé a historie, protože my chceme žít a chceme mír, jsem vděčen za vaši
podporu každému přítomnému v tomto sále parlamentu kanadskému vládě a Ukrajince a kanadské tobě Justine. Jsem
přesvědčený si, že jsme společně a že všichni společně všem můžeme všechny nepřátele díky kanado.

mluvčí 
Poslední výzva hackerské skupiny Nemos, která podnikla už několik kybernetických útoků na ruská média. Úřady teď míří
přímo na Rusy. Vyzývá je, aby se vzepřeli prezidentovi Vladimiru Putinovi a sesadili ho. Hackerské útoky na Rusko proberu s
Michaelem Valáškem expertem na IT a kybernetickou bezpečnost. Pane Hašku, dobrý den. Dobrý den. Lze do Ruské federace,
tedy dopravit nezávislé informace, které nejsou ruskou propagandou pro domácí obyvatelstvo očividně tedy asi ano, když se
tam dostala informace, se vsaďte Putina.

mluvčí 
Je to možné, ale je to čím dál tím obtížnější, protože ty cesty se uzavírají dílem vůlí ruské strany dílem vůlí západu, ale ta
komunikace není odříznutá, je velmi obtížné jí úplně odříznout, takže pořád tady nějaké cesty jsou.

mluvčí 
Kdo může být konzumentem na té ruské straně, jaké musí mít vybavení, jaké musí mít připojení, jaké musí mít přístup, k jaké
stránky sledovat?

mluvčí 
Zásadní problém je, že nemají tyhlety způsoby komunikace potenciál zasáhnout velkou část ruské veřejnosti, nebude to typický
konzument médií, typický uživatel. Ty informace bude mít možnost získat kdokoliv, kdo má zájem je získat ten, kdo je bude
aktivně vyhledává někdo je ochoten třeba obejít cenzuru, kdo má zájem získat získá, ale ten mediální dosah nebo dosah těch
informací pro obecné obyvatelstvo bude velmi málo dní.

mluvčí 
Dá se to nějak zpětně zjistit, kolik lidí to vidělo, nebo to možné není?

mluvčí 
Záleží na použitých komunikačních kanálech, ale jako velmi těžko se to bude odhadovat velmi těžko se to dá počítat, protože
můžete počítat počet zhlédnutí vydá na YouTube, ale nevíte, kolik z toho jsou lidi z Ruska, velmi obtížně se to naučit.

mluvčí 
Od začátku invaze invaze čelila útokům hackerů, ale i celá řada institucí. FSV  Kreml samotný ministerstvo vnitra ministerstvo
obrany, jak vážné útoky to byly a jak efektivně se Rusku dařilo jim čelit?

mluvčí 
V podstatě moc nevíme, protože oni vcelku logických důvodů o tom moc nemluví. A víme, že některé ty systémy byly
nedostupné. Víme, že byly. Víme, že byly odstaveny prostě z provozu nějaké systémy Roskosmosu, ale jak rozsáhlé ty útoky
byly ve skutečnosti o tom, jako máme naprosto minimum informací, protože takové věci velmi nerady sdělují i podstatně
sdílnější vlády, než je ta ruská.

mluvčí 
No a samotná hackerská komunita tato nechce zveřejnit. Podívejte nám se povedlo vypnout Roskosmos jste zmínil třeba
mimochodem to je reálná práva.

mluvčí 
Do nějaké míry určitě ano. Já určitě Rusko má problémy s kybernetickou bezpečností, to víme má je to aspoň pro mě vlastně
největší překvapení téhle té války, že jsem očekával, že budou podstatně víc ofenzívní. Zatím to vypadá, že jsou podstatně jako
víc defenzívě, než bychom předpokládali, ještě prostě před rokem třeba, protože ta odezva, kterou činy celostátnímu vzbudily.
Já opravdu masová po celém světě nikdo jiný. Každý si do nich rád kopne, takže problémy zcela určitě mají, ale je velmi obtížné
kvantifikovat, protože mnohdy ani útočník sami nemusí úplně přesně vědět způsobily.

mluvčí 
Aha, takže vlastně kolikrát ani nemají šanci se pochlubit, protože neznají ten dopad toho, o co se snažili.

mluvčí 
Ne nutně ne za všech okolností. Ono navíc je nutné uvědomit ještě jednu věc, a to, že my tady mluvíme o nějaké irské skupiny
Anonymus atd. ale ono ve skutečnosti nic takového neexistuje. Ano, musí každý, kdo chce být anonymu. Jo, to je vlastně
princip fungování té značky toho Brendu. Není to nějaká jako organizovaná skupina s nějakou hierarchii nějakou komunikací
anonymu každý, kdo chce být ano nebo infekce přidá, tak prostě jako se přidá od tuhle tu vlajku a z toho vyplývá vlastně
všechno ostatní.
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mluvčí 
Čili hackerskou cenu si nemáme představovat jako nějaké sídlo, kde sedí řada lidí a snaží se něco poškodit něco narušit
někoho napadnout, to může být někdo, kdo sedí doma a snaží se a snaží se o něco tak?

mluvčí 
Přesně tak. Já samozřejmě existují oficiální jednotky kybernetického boje, které má dneska téměř každá armáda a je
nepochybně ruská armáda, má nepochybně americká armáda a její Armáda České republiky a a to jsou jako i ukáznění lidé,
kteří, který jsou jako někde oficiálně zaměstnaní a starají se jo jako kybernetickou bezpečnost ofenzívním nebo defenzívním
způsobem. A nicméně anonymu z velké části jsou lidé buďto jako sdružení do nějakých jako volných skupin, ale potom skupina
si představte jako nějakej kanál na herce nebo nebo skupinu na telegramu nebo něco takového není to žádná jako
systemizované organizace. Jsou to prostě lidi, který to baví, kteří vidí příležitost uškodit někomu, koho nemají rádi a jejich jejich
hodně v tomhle okamžiku, protože Rusko nemá Igora a užívají si to, že jsou vlastně teďka ještě navíc vnímán jako hodní, což
není úplně obvinila.

mluvčí 
Proč v téhle sféře Rusko nikdo nemá rád?

mluvčí 
Protože nikdo nemá mimo tuhletu tuhletu.

mluvčí 
Nutné dobře, tak teď se bavit teď se bavíme o této oblasti o hackerech, tak proto jsem to otázku cílil na tuhle sféru.

mluvčí 
Je to je to dobrý, je to dobrý cíl. Je to prostě je, do kterého si můžete kopnout, do kterého se můžete kopnout vcelku bezpečně
a a navíc lidé tohoto zaměření jsou obvykle milovníci svobody, takže většina útoků anonymu o nejnižší podání většina útoků
anonymu, zda proti lidem, které vnímají organizacím, které vnímají jako ověření jako ohrožení svobody jako propagátor nějaké
cenzury, ať už realizované libovolného důvodu, a to je v současné době Rusko jo, takže ho vnímají jako ohrožení hodnot, které
které svůj vlastní, velmi rádi mu uškodí a navíc užívají to, že soud na straně většiny, že asi jako málokdo jim bude nadávat za
to, že útočí na Kreml.

mluvčí 
Michal Valášek, expert na informační technologie a kybernetickou bezpečnost. Děkuju vám, na shledanou.

mluvčí 
Díky na shledanou.
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Pavlína Wolfová: Devadesátky zažila s Markétou Fialovou, bál se jí i šéf Mosadu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: zeny.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:33 , Celková
návštěvnost: 665 310 , RU / den: 5 000 , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Známá novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová působí odměřeně, ve svých debatách je přímočará a nekompromisní. Není
divu, že z ní měl strach dokonce i bývalý šéf Mosadu Dani Jatom.

Ač byste to do ní možná neřekli, i ona si ale dokázala užít pověstné devadesátky – s plnou parádou a ve společnosti
kamarádky Markéty Fialové. 
Pavlína Wolfová pochází z umělecké rodiny. Její maminka Pavlína Filipovská je skvělá herečka a zpěvačka, otec Petr Spálený
je taktéž vynikající zpěvák. Dalo by se tak předpokládat, že i ona bude mít pěvecké ambice. „Já je mám pořád,“ odpovídá s
úsměvem moderátorka pořadu 360° Pavlíny Wolfové. 
Její život se ale ubíral trochu jiným směrem. Po studiu médií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  začínala v roce
1991 jako elévka v Lidových novinách. Následoval post zahraniční zpravodajky v tehdejší Československé televizi, její kariéra
strmě stoupala i na televizi Nova, kde působila jako reportérka pořadu Na vlastní oči a moderátorka diskusního pořadu Áčko.
„Já bych chtěla, aby můj profesní život byl spojen se světem, nejen se světem médií. Ale s celým světem,“ říká Pavlína, kterou
vídáme každý všední den na zpravodajské stanici CNN Prima NEWS. 
Přestože diváci znají Pavlínu Wolfovou především z televizních obrazovek, je zkušenou novinářkou s mnohaletou praxí i v
tištěných a rozhlasových médiích. Právě rozhlas je očividně její srdeční záležitostí. „Je to úplně jiný způsob práce, jiný stres než
v televizi, nebo když člověk píše,“ popisuje moderátorka a doufá, že se k němu opět jednou vrátí. 
Své působení v tištěném médiu, díky čemuž zažila onen fofr, který patří k vydávání deníku, ale považuje za to základní a
stěžejní. „Byli jsme novináři. Byli jsme tématem zaměstnáni více než sami sebou. A to je úplně zásadní,“ je přesvědčená
Pavlína, která dodnes velmi ráda píše a trochu ji mrzí, že je její tvář lidem nejvíce známa právě z televize. 
Pavlína Wolfová chodila domů s pláčem 
Nabídka na moderování pořadu 360° přišla po neuvěřitelné sedmnáctileté pauze od jejího posledního televizního působení.
První dny zkušebního vysílání prý dokonce chodila domů s pláčem a chtěla skončit. „Byl to ohromný stres. Vůbec jsem
neočekávala, že bych se kdy v životě do takové situace dostala,“ vzpomíná na nelehké začátky Pavlína , která ale nyní tvrdí, že
je to práce snů. 
Diskusních 360° Pavlíny Wolfové je pro ni ale výjimečných nejen tím, že je to jediný pořad na světě, na který se pravidelně dívá
každý večer její maminka. Jedinečný je i pro Pavlínu osobně. „Doufám, že je na tom zjevné, že pracujeme s plným nasazením,
baví nás to a snažíme se to vůbec dělat co nejlíp. Aby to byl nejlepší pořad na světě,“ dodává Pavlína. 
Wolfové se bál i šéf Mosadu 
Hosty zpovídá ráda jednoduše proto, že ji zajímají lidé, kteří mají co říct, a těší se především na takové, kteří ji mohou
poskytnout odpovědi na její zvídané otázky. Vyloženě do úzkých ji žádný z jejích hostů během vysílání nedostal. Přesto má
jednoho nesmazatelně v paměti. „Dani Jatom, což je bývalý ředitel Mosadu, přišel do studia a vypadal, že se mě bojí. Pak mě
poprosil, ať jsem na něj hodná,“ vypráví Pavlína a přiznává, že neskrývaný strach zrovna šéfa Mosadu ji rozhodil. 
Pavlíně se zase v show Máme rádi Česko, kterou můžete sledovat každý pátek večer na Primě, povedlo rozhodit moderátora
Libora Boučka . Pustila se s ním totiž do ostré debaty, což si nikdo před ní ještě netroufl. Aby toho nebylo málo, o své
spolužačce a kamarádce Markétě Fialové tam tehdy řekla, že je mírně hysterická. 
Devadesátky s Markétou Fialovou 
I když Pavlína neprozradila, jakou konkrétní dohru tento její výrok měl, práskla alespoň to, jak si s Markétou užívaly studentská
léta. „My jsme taková esence toho, jak ty devadesátky opravdu vypadaly. To znamená kluci, sex, drinky, občas škola,
prázdniny, cestování, svoboda. Bylo to skvělé, byly to devadesátky,“ usmívá se potutelně Pavlína a dodává, že Markéta by
mohla vyprávět ještě další podrobnosti. 
Žaneta Dernerová 
Všechny články autora 

Fiala ve válečné zóně: „Je to frajer! Návrat k havlovské diplomacii,“ sklízí chválu za cestu URL
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Cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS) a dalších premiérů do Kyjeva považují politologové za důležité gesto. Ukazuje se, že
státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace
pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Pavel Havlíček z téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické podpory může mít
návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a poměrů na místě včetně toho, jakou další podporu, pomoc a
vybavení může Západ Ukrajině dodat. Cestu podle mluvčího Jiřího Ovčáčka plně podporuje i prezident Miloš Zeman.

Fiala společně s premiéry Polska Mateuszem Morawieckým a Slovinska Janezem Janšou navštíví dnes jako zástupci Evropské
rady Kyjev obléhaný ruskými vojsky. Cesty se zúčastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński.
Cesta má plnou podporu prezidenta Zemana, sdělil dnes ČTK Ovčáček. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) České televizi
řekl, že Fialova cesta je vyjádřením toho, že Evropa stojí za Ukrajinou. Má představovat jednoznačnou a silnou podporu. „Je to
jasné silné politické gesto,“ uvedl Lipavský. Bezpečnostní okolnosti nechtěl komentovat, ale zdůraznil, že význam cesty
jednoznačně předčí případná rizika.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu Česko ukazuje, že plně stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Cesta pana premiéra
@P_Fiala do Kyjeva je toho jasným důkazem. Jsme v tom společně.#StandWithUkraine
— Jan Lipavský (@JanLipavsky) 15. března 2022
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Politici se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem. Jde o první návštěvu
takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února.
„Od začátku Ruskem rozpoutaného konfliktu na Ukrajině je Petr Fiala jedním z nejaktivnějších evropských lídrů. Pokračujeme,“
vzkázal mluvčí Strakovy akademie Václav Smolka. Prozradil, že se politici na cestě domluvili na summitu ve Versailles.

„Návrat k havlovské diplomacii znamená i obranu svobodného světa. Jsme rádi, že v tom teď Česká republika sehrává svou
roli,“ uvedla TOP 09.

Gazdík se zkoušel spojit, ministr musel do krytu

„Je to signál ukrajinské straně, že Česko stojí na jejich straně a že prezident Zelenskyj má naši absolutní podporu,“ uvedla
ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Kyjev je i v posledních hodinách ostřelován raketami. Dopoledne tam měl naplánovaný videohovor se svým protějškem ministr
školství Petr Gazdík (STAN), kvůli poplachu se ale neuskutečnil. „Pokusili se spojit, pak spojení spadlo, museli do krytu, ani
jsem je neviděl,“ řekl ČTK.

Andreje Babiše hodiny chránila ochranka před demonstrantama, Petr Fiala jede do Kyjeva za Zelenským.

Není voják jako voják. Není premiér jako premiér!
— VÁ (@VVetvicka) 15. března 2022

Cestu Petra Fialy ocenil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Dovolte mi říct, že pan premiér je frajer! Kyjev je město
ve válečné zóně a jeho návštěva vyžaduje velkou odvahu. Díky za to,“ uvedl na twitteru.

Lipavský: Fiala ukazuje, že za něj mluví činy

I podle šéfa české diplomacie je Fialova cesta nesmírně důležitá. „Od začátku ruské invaze na Ukrajinu Česko ukazuje, že plně
stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Cesta pana premiéra do Kyjeva je toho jasným důkazem. Jsme v tom společně,“
uvedl Jan Lipavský (Piráti) na twitteru.

„Cesta premiéra Fialy je silné a srozumitelné vyjádření sounáležitosti celého Česka a Evropy s Ukrajinou. Petr Fiala se tím řadí
mezi státníky s jasným názorem a odvahou svůj názor vyjádřit,“ dodává Lipavský pro Blesk Zprávy. Podle něj jde i o
humanitární cestu. „Pan premiér se svými kolegy z Polska a Slovinska tímto ukáže, že nezůstáváme jen u slov, ale mluví za nás
naše činy. Nedávno hranici Ukrajiny překročil i Antony Blinken. Je to mimořádně silné gesto. Není jasnějšího gesta než
společná návštěva premiérů členských států EU,“ míní šéf české diplomacie.

Bezpečnost podle Lipavského zajišťuje polská strana, která cestu organizuje. „Cesta pana premiéra bezpochyby obnáší jistá
rizika, ale diplomatická a humanitární hodnota cesty tato rizika převyšuje. Jakékoliv další detaily nemůžeme komentovat. Jako
ministr zahraničních věcí jsem byl dopředu o záměru cesty vyrozuměn,“ řekla na dotaz Blesku.

Dovolte mi říct, že pan premiér je frajer! Kyjev je město ve válečné zóně a jeho návštěva vyžaduje velkou odvahu.

Díky za to, @P_Fiala! https://t.co/OetRTJqehQ
— Vlastimil Válek (@vlvalek) 15. března 2022

Ozval se i europoslanec Jiří Pospíšil, který Fialovu cestu označuje jako schopnost prokázat odvahu. „Že „pomáháme Ukrajině“
nejsou jen líbivá gesta. A především je také potvrzením, že se voliči v říjnu rozhodli správně,“ komentoval.
Senátor Pavel Fischer (BEZP) uvedl po jednání bezpečnostního výboru v Senátu, že k cestě premiérů na Ukrajinu zajímal
výbor především to, jak se řešila bezpečnost. Poznamenal, že je to důležitý symbol pospolitosti. „Vyslovili jsme neformálně
velkou podporu,“ komentoval nečekanou cestu pro média.

Kalousek: Předpos*anost je receptem na porážku, jsem hrdý

A podobná slova volí i další známé osobnosti. „Premiér Fiala vypadá jako profesor, ale je to docela frajer. Šťastnou cestu do
Kyjeva,“ vzkázal Michael Žantovský.

„Děkuji, pane premiére. Za vše. I za tu návštěvu Kyjeva. Jsem pyšný na svého premiéra!“ uvedl taktéž na sociální síti diplomat
a bývalý velvyslanec v USA i Rusku Petr Kolář.
Pochvalně se na adresu Fialova kroku vyjádřil i někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Předpos*anost je
receptem na porážku a ponížení. Schopnost Petra FIaly mezi tím umět rozlišovat, z něj dělá státníka evropského formátu.
Šťastnou cestu, Petře. Díky za odvahu a za možnost, být hrdý na svou vládu,“ napsal na twitteru.
Ozval se i další expředseda vlády Mirek Topolánek, ten uvedl, že tohoto gesta velice váží, jak uvedl v České televizi. „Je to
zastoupení potencionálně nejvíce ohrožených zemí,“ konstatoval.

Obezřetnost a rozvaha je vůči jaderné velmoci zcela namístě. Předposranost je receptem na porážku a ponížení. Schopnost
@P_Fiala mezi tím umět rozlišovat, z něj dělá státníka evropského formátu. Šťastnou cestu, Petře. Díky za odvahu a za
možnost, být hrdý na svou vládu. https://t.co/7WZ9uk5e38
— Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) 15. března 2022

Vondrák (ANO): nesmírně riskantní, ale také odvážné

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) na twitteru uvedl, že Fiala je jeho nadřízeným a někdy politickým oponentem. „Ale ve světle
posledních událostí jednoznačně mým premiérem. To říkám jako ministr i občan,“ dodal. Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová
Adamová (TOP 09) napsala, že Česko může být na svého premiéra právem pyšné. „Diktátor Putin musí být poražen,“ doplnila
na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina.
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Speciální operace P. Fialy, M.Morawieckého a J. Janši na Ukrajině: podpora,odvaha a povinnost chránit svobodný svět.
“Speciální operace” Ruska na Ukrajině: válka, utrpení- destrukce všech norem lidskosti.
— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) 15. března 2022

Zprávu o cestě českého premiéra ocenil i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) premiérovi
za jeho krok poděkoval. „Za poslední týdny ČR pomáhá Ukrajině a lidem z Ukrajiny velmi intenzivně. Patříme k zemím, která je
nejvíce aktivní, a za to patří dík všem, co pomáhají. Tato cesta v této situaci je velmi důležitá,“ uvedl.
Senátorka Miroslava Němcová (ODS) hovoří v souvislosti s cestou českého premiéra o podpoře odvaze a povinnosti chránit
svobodný svět. „Děkuji za odvahu a solidaritu! Jsem hrdá na našeho premiéra,“ napsala na twitteru europoslankyně Michaela
Šojdrová (KDU-ČSL). O nesmírně riskantním, ale také odvážném kroku mluví moravskoslezský hejtman a místopředseda
opozičního ANO Ivo Vondrák. „Určitě přeji šťastný návrat,“ doplnil.

Určitě přeji šťastný návrat. Je to krok nesmírně riskantní, ale také odvážný. ?? https://t.co/HsT41qYZrJ
— Ivo Vondrak (@ivondrak) 15. března 2022

Politolog Mlejnek: Velmi důležité gesto

Východní Evropa v EU podle politologa Boháčka hraje dlouhodobě méněcennou roli a není schopna se prosadit. Platí to i v
otázce společné zahraniční a bezpečnostní politiky, proto se upíná mnohem více ke Spojeným státům a Severoatlantické
alianci (NATO).
„Důvodem je, že hlavní hlas v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé
a až moc vstřícné, ale také vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy
východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti,“ uvedl Boháček.

To, že Evropskou radu reprezentují politici z tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle
něj mezi nejaktivnějšími podporovateli Ukrajiny. „Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily
udělení kandidátského statusu Ukrajině, což je velmi silné symbolické gesto,“ uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí
postavení zemí ze střední Evropy. „O to více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat,“ sdělil.
Návštěva může podle Havlíčka přispět k symbolické podpoře Ukrajiny a Kyjeva v jejich obraně proti ruským okupantům i k
psychologickému ujištění, že Evropa za nimi stojí. „V těchto vypjatých momentech je velmi důležité, že evropští státníci do
Kyjeva odjeli, o čemž byly zpraveny jak mezinárodní organizace, tak s velkou pravděpodobností Rusové, aby se předešlo
bezpečnostnímu riziku,“ uvedl. Hovořil i o praktickém rozměru cesty vzhledem k výměně informací o možnostech další pomoci.
Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. „I kdyby mělo
znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší
podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky,“ poznamenal.

Upevnění východu Evropy

Podle Boháčka se otevírá cesta k větší jednotě a schopnosti EU řešit obranu a bezpečnost. Konkrétně jde o prosazení důrazu
na obranu východního křídla Evropy, a ne jen jižního. „Tedy nestabilní oblasti severní Afriky a Blízkého východu, které jsou
zásadní například pro Francii, jako hlavní hlas v obranné integraci EU,“ sdělil. EU se bude muset zaobírat nejen malými
intervencemi a konflikty v sousedství, ale i konvenční válkou, což byl úkol přenechávaný dlouhodobě NATO, dodal.
Domnívá se také, že situace může přispět ke změně závislosti na Spojených státech v otázce bezpečnosti. Washington má
podle Boháčka poměrně rezervovaný přístup k válce na Ukrajině a Evropa si uvědomuje, že tento konflikt je zejména její
problém, specificky pak problém východní Evropy. „Pokud budou východoevropské státy společně schopné toto téma vést v
EU, otevírají se dveře pro vznik obranyschopné a autonomní Evropy,“ doplnil analytik.
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Dvacet minut Radiožurnálu: ekonom Vilém Semerák
RÁDIO , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 18:45 , Poslechovost pořadu:
211 282 , Pořad: 17:06 Dvacet minut Radiožurnálu , AVE: 981 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,35
Vladimír KROC, moderátor 
Jaký je postoj Číny v současné válce na Ukrajině? Mohl by se Peking přidat k západním sankcím vůči Rusku? Co znamená
dohoda mezi Putinem a Si Ťin-pchingem o spolupráci bez limitů podepsaná začátkem února? Je Peking připraven Kremlu
pomoci vojensky a mohl by využít situace k útoku na Tchaj-wan. Hostem Dvaceti minut, které vysílá Radiožurnál a Český
rozhlas Plus, je dnes Vilém Semerák z Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor 
Na jak tenkém ostří v tuto chvíli balancuje Čína? Může jí vyjít snaha podpořit Rusko a zároveň si nerozhněvat největší
obchodní partnery, Spojené státy a Evropskou unii?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Dá se to označit jako svým způsobem tanec mezi vejci. Je to snaha zachovat si tvář, což je pro ně velmi důležité, neztratit
pozice, které si už vybudovali ve třetích zemí, v tom rozvojovém světě, a současně zabránit tomu, aby se ten svět změnil směr,
který nechtějí. Pro ně by určitě pád Ruska nebo nějaká výrazná změna v ruské politice, v ruské politice, v ruské společnosti
typu kompletní revoluce byla velmi obtížně stravitelným soustem.

Vladimír KROC, moderátor 
Ale k tomu neztratit tvář, jak říkáte, pro Číňany zvlášť je to důležitá věc. Jakého charakteru mohly být informace, které poskytl
Putin ještě před invazí Číně, co myslíte? Není vývoj situace pro partnera v tuto chvíli, mám na mysli Si Ťin-pchinga, zklamáním?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Je možné, že mu poskytl přesně ty samé informace, kterým sám věřil, že Si Ťin-pching žil v domnění, že zde proběhne relativně
hladká, bezproblémová operace. A svým způsobem možná i nebyl zcela proti tomu vnitřně otestovat si, jak svět bude reagovat,
protože v posledních několika letech často kolovaly i v odborných médiích velmi negativní postoje k tomu, jakou svět asi může
mít motivaci hájit země typu Ukrajiny kvůli Krymu nebo typu Tchaj-wanu v případě útoku nějakého velkého a jadernými
zbraněmi vybaveného souseda.

Vladimír KROC, moderátor 
Po virtuálním setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem prohlásil
čínský prezident Si Ťin-pching, cituji: Bolí mě, když vidím, jak se v Evropě znovu rozhořel válečný požár. Jak moc je opravdu
čínský vůdce rozpolcen mezi Západem a Ruskem.?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
To je asi extrémně složitá otázka, když se podíváme na historické vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou, tak uvidíme, že
přestože až do konci šedesátých let byly de facto logičtí spojenci, tak ty vztahy byly cokoliv, jen na jednoduché. Byly tam i
epizody typu držení vzájemných rukojmích, dokonce na velmi vysoké úrovni, podrazů, dezinformací. A v Číně se od padesátých
let vybudovala garnitura lidí, kteří na jednu stranu byli protiameričtí a spíše proruští, ale na druhou stranu měli řadu vlastních
negativních zkušeností s Ruskem. Nevím, do jaké míry tato garnitura přežila. V posledních letech jsme viděli, že za Si Ťin-
pchinga se ten vztah k Rusku stával vřelejší a vstřícnějším, ale určitě mají ve vlastních učebnicích a ve vlastních záznamech v
řadě institucí mnoho důvodů, proč být vůči Rusku také opatrní.
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Vladimír KROC, moderátor 
Jaké zájmy má Čína přímo na Ukrajině?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Je to složité říci, protože objevily se tady spekulace ohledně čínského zájmu o ukrajinské zemědělství, případně o některé
pokročilejší technologie související s přítomností leteckého průmyslu a na něj navazujících sektoru na Ukrajině. Pokud se
reálně podíváme na investice Číny na Ukrajinu, tak asi odpovídají relativnímu významu Ukrajiny pro Čínu, takže je to tak, že pro
Ukrajinu je Čína velmi velkým partnerem, z hlediska Číny, to tak zdaleka nevypadá.

Vladimír KROC, moderátor 
Ale jak důležité je tedy pro Číňany udržet si, řekněme, dobré vztahy s Kyjevem?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Pokud se podíváme na tu vzájemnou obchodní výměnu, tak podíl Ukrajiny na čínském exportu a importu se počítá v řádu
desetin procenta, takže z hlediska nahrazení těch zdrojů to v běžné situaci velký problém být nemusí. Trochu specifická je
struktura a na rozdíl od Ruska, kde jsou spíše suroviny, u Ukrajiny, tam vidíte velký podíl zemědělských surovin, zemědělských
komodit, ať už nějaké kuřice a ječmene a podobně, ale zase znamenalo by to pro Čínu spíš mírný nárůst cen těchto surovin,
než nějaký výrazný problém.

Vladimír KROC, moderátor 
Co Čínu spojuje s Ruskem tedy?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Činu spoje s Ruskem mezinárodní situace. Do určité míry historie, problematické geopolitické vztahy, přece jenom to jsou
sousedé, kteří v minulosti měli často velmi komplikovanou historii, ať už od válečných konfliktů ve dvacátém století po vzájemné
tenze v těch předchozích obdobích. A co je spojuje dneska, je nedůvěra k tomu světovému řádu, který vznikl po druhé světové
válce, ve kterém dominovaly Spojené státy a ve kterém dominoval Západ. Čína má vizi nebo tezi, že to, co tady vzniklo od
zhruba druhé poloviny devatenáctého nebo začátku dvacátého století, byl režim nebo systém, který záměrně potlačoval Čínu,
který jí upřel její historické postavení ve světové ekonomice a ve světové kultuře a společnosti.

Vladimír KROC, moderátor 
Kde se zájmy Putina a Si Ťin-pchinga střetávají?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
To je velmi zajímavá otázka opět. Nejvíce se asi střetávají v té nedůvěře vůči Západu. Dále se...

Vladimír KROC, moderátor 
A promiňte, ve smyslu potkávají, ne že by...

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Potkávají, ano. Dále jsou asi velmi podobní z hlediska názorů na rozpad Sovětského svazu. Pokud víme, tak Si Ťin-pching ještě
v době, než se stal tím současným vůdcem Číny, tak projevoval zájem o to, co se událo v Sovětském svazu, v období
perestrojky, v období rozpadu a měl tendenci vidět některé kroky Gorbačova vedení jako chybu, která mohla ten rozpor
urychlit. Chyby, kterým by se Čína měla vyhnout.

Vladimír KROC, moderátor 
A našel byste někde skutečně rozpor v těch zájmech?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Rozpor v těch zájmech. Když bysme se podívali čistě na rovinu chování, tak z toho, co víme z různých okrajových zpráv, z toho,
co občas pronikne mezi řádky, zdá se, že i v momentech, kdy čínští a ruští odborníci a bezpečnostní experti něco konzultovali
nebo měli tendenci spolupracovat, takže Čína byla často až vyděšená improvizací, nepřipravenosti ruských partnerů, takže
Čína vidí ten geopolitický konflikt podstatně dlouhodoběji a je ochotná čekat. Rusko ví, že mu žádný čas nezbývá, že je čím dál
tím více marginalizováné a problémové, takže je tam velmi velký rozpor z hlediska časového hlediska. Další rozpor je v tom, že
Číňané jsou zapojení podstatně lépe do světové ekonomiky. Oni z ní profitují. Oni jsou schopni šířit svůj model, i když to tak
úplně neříkají, do zbytku světa. Stali se vzorem pro třetí svět, to se současnému Rusku nikdy nepovedlo a nepovede.

Vladimír KROC, moderátor 
V únoru podepsali prezidenti Číny a Ruska obchodní dohodu, podle které by do dvou let měla obchodní výměna stoupnout na
hodnotu asi 240 miliard dolarů ročně. Jak významným obchodním partnerem je v tuto chvíli pro Peking Moskva?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Velmi málo významným. Opět se tady projevuje to, že tady máme ekonomiku, která sice na první pohled má relativně podobnou
úroveň z hlediska HDP na obyvatele, ale Čína je jeho 10× větší a podstatně lépe zapojená zvlášť, pokud jde o její pobřeží, do
celosvětových, obchodních a výrobních síti, takže pokud se na to podíváme z hlediska podílu na vzájemném obchodu, tak Čína
je jedním z hlavních obchodních partnerů Ruské federace, opačně to v žádném případě neplatí a nenajdeme Rusko zdaleka
mezi těmito třemi. Ten podíl obchodu se tam pohybuje, opět je zase lehce vyšší v dovozech kvůli těm dovozům surovin než na
vývozech, ale také se pohybuje, řekněme, mezi dvěma až čtyřmi procenty.

Vladimír KROC, moderátor 
Stále platí, že pro Čínu bezkonkurenčně nejvýraznějším obchodním partnerem zůstávají Spojené státy?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Evropská unie a Spojené státy. To záleží na tom, jestli bereme jednotlivé evropské země dohromady a pak trochu ten výsledný
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obrázek ovlivní, jestli se díváme na to, co se skutečně v Číně vyrobí, nebo zda se koukáme na celý objem exportu, včetně toho,
co už tam mezitím doputovalo jako polotovary.

Vladimír KROC, moderátor 
A kdybychom to měli teď rozdělit, Spojené státy a sedmadvacítka?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Spojené státy a sedmadvacítka, u těch Spojených států ten podíl na čínských exportech by byl někde mezi 16–20 procenty, u
té Evropské unie jako celku se bavíme zhruba o 40 %. Když se bavíme o Rusku, tak by to byla asi třetina toho evropského
podílu, takže ty rozdíly jsou velice markantní a pro Rusko by byl problém nahradit tím čínským trhem, ať už ten evropský, nebo
ten americký trh sám o sobě, nehledě na strukturu té výměny.

Vladimír KROC, moderátor 
Hostem Dvaceti minut je taky dnes ekonom Vilém Semerák.

Rusko mělo podle některých médií požádat o Čínu vojenské vybavení, ale údajně o ničem neví. Může to být pravda?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Pravda to být může. A z hlediska Číny by bylo asi velmi nerozvážné, jim skutečnou vojenskou pomoc přislíbit, ať už z hlediska té
otázky, kterou jsem nastínil předtím, z hlediska ztráty tváře, je velké riziko, že vzhledem k tomu, jakým způsobem Rusko tu
kampaň naplánovalo, jakým způsobem stále do ní zasahuje, že ta kampaň, nebo že ta válka skončí buď, což už reálně je,
velkým mediálním fiaskem pro Rusko přinejmenším, ale navíc i de facto nějakou prohrou nebo velmi výraznou nevýhodou nebo
dlouhodobým konfliktem. A Čína má asi velmi omezenou motivaci snažit se teďka vystupovat v očích třetího světa jako někdo,
kdo prohrával válku a nebyl schopný pomoct tu válku vyhrát.

Vladimír KROC, moderátor 
Když se vrátíme k těm zbraním. Faktem je, že zbraně spíš vyváželi do Číny Rusové v minulosti, než by tomu bylo opačně, nebo
ne?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Bývalo tomu tak. Týkalo se to nejenom Ruska, z části u Ukrajiny, která vlastně s Číňany sdílela některé postsovětské
technologie. Je samozřejmě naprosto jasné, že ten současný výrazný neúspěch na Ukrajině bude znamenat velmi neblahé
zprávy i pro ruské vývozce zbraní. Jejich reputace na trzích výrazně klesne, a pokud si vezmeme hlavní ruské exporty, buď
suroviny, nebo zbraně a velice málo těch dalších komodit, tak to znamená velmi špatné zprávy ruskou ekonomiku.

Vladimír KROC, moderátor 
A o jakou čínskou vojenskou techniku by teoreticky mohli Rusové mít zájem?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
V minulosti se opakovaně diskutovala otázka dronů a pokročilejší elektroniky, což je právě to, co jim dneska chybí, ale je
otázka, jestli situaci, kdy ruská armáda očividně není schopna udržovat nějaké zabezpečené komunikace. Není schopná ani
distribuovat potraviny, jestli má smysl dělat tento skok do jedenadvacátého století. Druhá otázka, která se objevila v některých
médiích v posledních dnech, je, že i zde může být na stole otázka spíše logistické pomoci, takže dodávky konzervovaného a
pro vojenské účely správně distribuovaného jídla a potravin a dodávky související s logistickou výbavu, a to upřímně řečeno,
nemusí být úplně nepravděpodobné. Je to něco, kde můžou vlastně diskutovat, nebo zbytku světa tvrdit, že se jedná o od
určité míry humanitární záležitost, a současně to neznamená nic pro ně z hlediska dopadu budoucího výsledku toho konfliktu.

Vladimír KROC, moderátor 
Rozumím tomu, co říkáte, ale přesto se zeptám, mohla by být součástí onoho spojenectví bez limitů, ono to zní tak zvláštně,
které právě Putin se Si Ťin-pchingem uzavřeli 4. února, skutečně konkrétní vojenská pomoc, co by takové zapojení Číny do
konfliktu znamenalo?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Je to samozřejmě složité na předpověď, muselo by to znamenat, že Si Ťin-pching sám osobně by dokázal zvrátit údajně velmi
rozpolcené názory vedení Číny, a muselo by to znamenat, že Čína by se vrátila někam do padesátých let a snažila by se
zachránit tak jako tenkrát Severní Koreu nyní Rusko. Nedokážu si to upřímně řečeno, moc představit, spíš bych to viděl na
dodávky právě té automatické techniky a těch dronů. Je tam i ta zajímavá záležitost, čím více by tato situace Číně připomínala
padesátá léta a ten korejský konflikt, tak to právě byla jedna z těch epizod, kdy Sovětský svaz do značné míry Maovo vedení do
toho konfliktu vmanipuloval nepřesnými odhady, nepřesnými informacemi a oni na něj tenkrát ve výsledku poměrně dost
doplatili, takže není to úplně reminiscence, na kterou by rádi vzpomínali.

Vladimír KROC, moderátor 
Včera se měli v Římě setkat bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan a vysoce postavený čínský diplomat
/nesrozumitelné/, co se ví o této schůzce?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Víme to, co proběhlo tiskovými prohlášeními. Víme, že Čína se zdá trvat na principu, že toto je konflikt, který nevznikl kvůli Číně
nebo s čínským přispěním, a ať si tedy ten konflikt vyřešit ty strany mezi sebou oni, že do něj nebudou zasahovat, zdá se tam
být naprosto jasná návaznost na předchozí oficiální principy čínské politiky. Tj. my budeme spíš tou zemí, která nezasahuje,
která je tím mírotvorcem. Něco jiného se samozřejmě pak může dít v pozadí.

Vladimír KROC, moderátor 
Co tedy všechno vyváží Rusko do Číny, zejména ropu, uhlí, plyn?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
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Suroviny tohoto typu, pak dále suroviny a ve formě rud, například nikl a ruda, ze které se dá nikl vyrábět. Obecně ta ropa,
ropné produkty, plyn, suroviny toho rudného typu. To dohromady závisí na tom, na který rok se podíváte, ale zhruba 80 %
ruského exportu.

Vladimír KROC, moderátor 
Vy už jste o tom stručně mluvil, ale přesto se ještě jednou zeptám, mohly by čistě teoreticky to zboží nebo spíš suroviny, které
Rusové neudají kvůli sankcím jinde, prodat v Číně, udat je tam?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
To záleží komodita od komodity. Nicméně obecně pro ty komodity, které vyváží Rusko, často platí, že tam je relativně, když teď
uteču na chvíli k sofistikovanějším termínu, relativně nízká elasticita poptávky, takže není moc pravděpodobné, že by najednou
Čína začala potřebovat výrazně více ropy, než doteďka měla, musely by tedy jít extrémně dolů s cenou. U dalších komodit typu
plynu je tam ještě zajímavější překážka. Ty plynovody, které spojí ruské ruská naleziště s Evropou, a a ty plynovody, které
spojují ruská naleziště s Čínou. A nejsou propojené, takže Rusko, aby vyváželo víc plynu do Číny, musí více využívat ty
naleziště, která jsou s Čínou spojená, a nemůže tam jednoduše předistribuovat plyn, který by původně končil v Evropě. A co se
týče těch dalších záležitostí, když bysme šli mimo tyto komodity a podívali bysme se třeba na položky typu vývozu nějakých
dopravních prostředků, automobilů, tak i to tam trochu vyváží, má to podíl několika málo procentních bodů, ale je tam důležitá
věc, že to bylo něco, co v minulosti Rusko často vyrábělo s pomocí Západu, že zhruba 1/5 té přidané hodnoty v automobilech
nebo v dopravních prostředcích, co tam vyvážejí, je něco, co záleží na dodávkách ze zemí OECD, a to teď samozřejmě
dostupné nebude.

Vladimír KROC, moderátor 
Ekonom Vilém Semerák je hostem Dvaceti minut.

Včera, jak víme, narušilo tchajwanský vzdušný prostor 13 čínských letadel, jenže tyto přelety trvají, myslím déle než rok. Třeba
v lednu tchajwanský vzdušný prostor narušilo hned 39 čínských strojů. Jak lákavé může být pro Peking využít situace a
otevřeně teď zaútočit na Tchaj-wan?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
V posledních dvou až třech letech se pro i v odbornějším tisku objevilo víc spekulací, do jaké míry Si Ťin-pching se bude snažit
nyní agresi vůči Tchaj-wanu urychlit a do jaké míry se bude snažit ještě za svého života se stát tím, kdo nejenom obnoví pozici
Číny, ale kdo tu Čínu i kompletně znovu sjednotí. A objevily se dokonce i velmi spektakulární predikce, že se o to měl pokusit
ještě za vlády Trumpa, než vlastně přijde jiná generace vůdců, takže je to záležitost, která se předpovídá velice těžko. Je to
možná i důvod obavy z něčeho podobného, proč se USA drží v tom konfliktu zatím více stranou a nesnaží se více přesouvat
své kapacity do východní Evropy. Co víme, určitě je, že pokud se podíváme na průběh té války nebo, té agrese na Ukrajině, že
pro Čínu a Si Ťin-pchinga, obecně to musí být extrémně nepříjemné překvapení, že národ, který měl být tím trpaslíkem, který
bude snadno spolknutý velkým partnerem, se dokáže tak dlouho a tak efektivně bránit s relativně omezenými dodávkami zbraní
ze zahraničí. Pokud by nyní, pokud bychom se nyní podívali do budov čínských ministerstev zahraničí a obrany a dále, asi
bychom viděli spoustu analytiků, kteří zoufale přehodnocují své strategie vůči Tchaj-wanu.

Vladimír KROC, moderátor 
A jaký význam mají tedy ty přelety čínských stíhaček třeba nad strategickými bratrskými ostrovy v Jihočínském moři?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Jednak je to asi snaha ukázat, že když tady najednou je Rusko slabší, neznamená to, že bysme byli oslabení my, neznamená
to, že bychom neměli o tuto oblast zájem. A možná i signál právě Spojeným státům, aby zůstaly v pozornosti a nenechávaly tuto
oblast ladem a možná i lehká pomoc tomu potenciálnímu spojenci, aby udržely kapacitu těch ostatních zemích v oblasti.

Vladimír KROC, moderátor 
Na to, aby se Čína veřejně postavila proti Rusku, by se muselo stát něco velmi radikálního a celkově si nemyslím, že k tomu
dojde, tak jako myslím, že by se Čína postavila jasně za Rusko, to řekl sinolog Richard Turčány. Vidíte to podobně?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Ono je to velmi pravděpodobné. A jedinou větší neznámou je v tom osoba samotného Si Ťin-pchinga a jeho pohled na celou
věc. Z hlediska pragmatické pozice a z hlediska toho, jak se Čína chovala v předchozích velkých krizích, byť třeba bylik
ekonomického charakteru, tak spíš ten přístup byl velmi odlišný. Já, kdybych to měl naznačit čistě pragmaticky, Čína by
nemusela vůči Rusku udělat vůbec, nic a i přesto je jasné, že pro Rusko nebude žádný jiný externí spojenec než právě Čína.
Rusko jim prakticky spadlo do jejich náruče. Pokud by měli jednat podobným stylem, jako tady například ruské krize, nebo když
měly vybrané evropské země dluhové problémy. Čínský postoj byl takový, že slíbili určitou pomoc, něco málo dorazilo, ale ten
mediální obraz té pomoci a využití toho mediálního obrazu jak uvnitř Číny, signálu, teď jsme tou velkou zemí, kterou všichni
berou vážně, tak navenek bylo výrazně větší než ta samostatná pomoc, takže je možné, že dojde k nějakému symbolickému
humanitárním kroku dodávky potravin, dodávky nějaké /nesrozumitelné/ výzbroje, ale ve výsledku bych to viděl stejně jako pan
Turčány.

Vladimír KROC, moderátor 
Čína vyjde z ukrajinské války jako příkladný globální lídr a mírotvůrce. To si myslí Rudolf Fürst, odborník na Asii z Ústavu
mezinárodních vztahů. Váš názor?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Jestli mírotvůrce, je to otázka, znamenalo by to, že by se musela výrazněji zapojit do toho jednání, a viděli jsme, že tuto
příležitost Čína propásla už v době po začátku té krize ohledně Krymu a východní Ukrajiny. Měl tady 8 let na to, aby se do toho
zapojila, motivaci, jestli by k tomu měl ještě nějakou další. Viděli jsme, že Čína se nějak nesnažila připravit se na ten konflikt, i
když o něm předem věděla. Dokonce do té míry, že nechali na území Ukrajiny několik tisíc, snad až 6000 čínských státních
příslušníků, kteří pak následně byly v poměrně složité situaci, protože je na Ukrajině spousta místních brala jako zástupce
logického spojence Ruska. A je to něco nebo tahleta absence předchozích zásahů, předchozích vyjádření je něco, co jim bude
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v té roli asi ztěžovat pozici.

Vladimír KROC, moderátor 
Změnilo by na věci něco, kdyby do vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem Čína vstoupila?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Mohlo by, pokud by Rusko vědělo, že i Čína by byla ochotna se přiklonit k tomu Západu a podpořit například vybudování nebo
dodávky zbraní a dodávala by je spíše Ukrajině než Rusku, byl by to samozřejmě finální signál, že jsou na tom světě úplně
sami. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tak, jak spousta, nebo jak mnoho čínských odborníků vidí svět a jak ho
zřejmě velmi jasně vidí i Si Ťin-pching, jakožto jakousi geopolitickou a jako jakési geopolitické jeviště, kde Čína nevyhnutelně
bude budoucím konkurentem Spojených států, tak určitě nestojí o to, aby Rusko bylo zcela marginalizováno, aby z toho světa
úplně odešlo, takže v jeho zájmu, zejména osobním zájmu by asi bylo, aby Putin v nějaké pozici přežil a aby Rusko zůstalo
potenciálním vytvářečem problému, který občas Čína může využít, asi tak jako Čína si ponechala Severní Koreu jakožto zemi,
která v regionu občas může vytvořit možná na požádání nejistotu a zmatek, aby pomohla Číně dosáhnout politických cílů.

Vladimír KROC, moderátor 
Pochopil jsem všechna vaše předchozí slova správně, že jsi nemyslíte, že by hrozilo, že se na evropském bojišti nakonec
protnou zájmy Západu v čele se Spojenými státy, které budou podporovat ukrajinské obránce, a ruských útočníků
podporovaných Čínou?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Je to otázka, o které bych se velmi nerad mýlil. Máme sice ve dvacátém století celou řadu příkladů těch tzv. proxy válek, kdy na
třetím bojiště mezi sebou válčily ty dvě hlavní velmoci, ale já pořád doufám, že to čínské vedení je dostatečně pragmatické a
vnímá tu současnou situaci tak, jak by ho asi vnímala většina lidí zvenčí, a tj. že tím zapojením do toho konfliktu v současné
době nemá co získat, naopak že by pro něj představovalo velmi značná rizika.

Vladimír KROC, moderátor 
Znamená to, že velmi pravděpodobně z toho konfliktu nakonec vyjde Čína ekonomicky posílen?

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
To je velmi pravděpodobné. Pokud se podíváme na budoucnost čínsko-ruských vztahů a rusko-evropských vztahů a je velmi
pravděpodobné, že pokud přežije někdo typu Putina nebo jemu blízkých, bude se snažit budovat ekonomiku, která se bude
nahrazovat, ve které se budou nahrazovat evropské vstupy nebo americké vstupy těmi čínskými. Stejně tak na Ukrajině, stejně
jako dřív v Afghánistánu to byla Čína, na která tam výrazně investovala.

Vladimír KROC, moderátor 
Hostem Dvaceti minut byl dnes Vilém Semerák z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních studií. Díky, na shledanou.

Vilém SEMERÁK, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Děkuji, na shledanou.

Hostem je odborník na čínskou ekonomiku Vilém Semerák z Institutu ekonomických URL
Automatický překlad
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6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast studií Fakulty  sociálních  věd . Jak se Čína postaví k ruské invazi na Ukrajinu?

Splní očekávání Moskvy a podpoří Rusko, nebo dá na varování ze strany Spojených států? Má Čína zájem o ruské suroviny,
od nichž se Západ chce co nejdříve odstřihnout? Moderuje Vladimír Kroc. 
Popis podcastu 
Autorský rozhovor jeden na jednoho s aktéry klíčových událostí veřejného dění. 

Dvacet minut Radiožurnálu: Hostem je odborník na čínskou ekonomiku Vilém Semerák z Institutu ekonomických
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 19:07 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast studií Fakulty  sociálních  věd . Jak se Čína postaví k ruské invazi na Ukrajinu?

Splní očekávání Moskvy a podpoří Rusko, nebo dá na varování ze strany Spojených států? Má Čína zájem o ruské suroviny,
od nichž se Západ chce co nejdříve odstřihnout? Moderuje Vladimír Kroc. 
Popis podcastu 
Zpravodajství a publicistika. 

Experti se bojí zneužití uprchlíků a zdražování v politickém boji. Zmiňují SPD URL
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Uprchlíci z Ukrajiny, kterých do Česka dorazilo přibližně 200 tisíc, se podle politického marketéra Karla Komínka stanou
politickým tématem. Strany se je budou snažit využít. Politolog Lukáš Valeš zase předpokládá, že například SPD bude dříve či
později z narůstajícího odporu k uprchlíkům brát body. „Momentálně jsou v takové schizofrenii,“ popisuje pozici strany.

Příliv válečných uprchlíků do Česka či zdražování pohonných hmot a inflace. To jsou témata, která mohou podle expertů využít
některé politické strany k nasbírání bodů u voličů. Všichni oslovení většinou skloňují migrační krizi a SPD.

„Po velmi silné počáteční vlně solidarity mohou postupně přicházet první problémy a štěpení. Česká společnost byla navíc
ohledně migrace hypersenzitivní i v dobách, kdy do Česka reálně téměř žádní uprchlíci nepřicházeli,“ podotkl pro iDNES.cz
politolog David Jágr z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 

Problematiky se podle něj bude zřejmě nejsilněji držet SPD, která bude zdůrazňovat, že pomoc potřebují i Češi v ekonomické
nouzi a české děti.„Pro část elektorátu mohou nově příchozí znamenat i hrozbu z hlediska pracovního trhu. Zatím ale přicházejí
zejména ženy a děti,“ komentoval dále politolog Jágr.

Šéf SPD Tomio Okamura se již v pondělí na Facebooku vyjádřil slovy, že v Česku je v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více
uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize. Okamura ve svém příspěvku také zdůraznil, že vláda přiznává
uprchlíkům větší dávky na osobu, než je pro české občany částka životního minima.

„Jsou tady strany, které se momentálně nachází v takové schizofrenii. To je vidět třeba na SPD, kdy její voliči naopak v
poměrně značné míře uprchlíky odmítají a kritizují sociální dávky,“ potvrdil pro iDNES.cz politolog Lukáš Valeš.

I on si myslí, že hnutí SPD bude patřit k těm, kteří dříve či později budou brát body z narůstajícího odporu nebo spíše deziluze z
uprchlické krize. Valeš současně podotkl, že vláda nyní trochu selhává tím, jak řeší problémy ohledně zdražování pohonných
hmot či inflace. Uprchlíci se stanou politickým tématem

„Podle mně to jsou samozřejmě spojené nádoby. Kdyby se vládě, třeba jako na Slovensku či v Polsku, podařilo popasovat se
zastropováním cen, tak myslím, že i reakce na uprchlíky v Česku bude pozitivnější. A ta otázka nebude tak zneužívaná,“ doplnil
politolog Valeš. 

Pokud se podle něj bude vláda chovat dále tržně a nechá tomu volný průběh, tak bude přibývat lidí, kterým se bude v Česku
zhoršovat životní úroveň. To se však pak podle jeho slov obrátí proti uprchlíkům.

„Potom strany třeba SPD či ANO, které má k tomu lehce nakročeno, budou říkat, že vláda ‚dělá haura‘ z uprchlíků, ale není
schopna se postarat o vlastní lidi,“ varoval Valeš.

Podobně to vidí i politický marketér Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „Uprchlíci se stanou politickým tématem,
kterého se budou snažit politické síly, u nás zejména SPD a ANO, využít pro svůj prospěch,“ komentoval Komínek a současně
poukazuje na to, že se objeví požadavky, aby se vláda starala také o „naše lidi“.

„Lidé budou upozorňovat na problémy důchodců či matek samoživitelek a dávat je do kontrastu s uprchlíky, na které se vybraly
ohromné prostředky, ačkoli vláda mluví o nutnosti šetřit a je jedno, že to spolu úplně nesouvisí,“ varoval Komínek.

Čím déle podle jeho slov bude válka pokračovat, tím více sociálních nepokojů může potenciální integrace migrantů do české
společnosti přivést. „Tím více dezinformací k nám bude proudit, zejména ze Slovenska, které nezakázalo dezinformační servery
šířící ruskou propagandu,“ upozornil dále politický marketér.Kdo si vzpomene na Hamáčkův červený svetr?

Politolog Jágr poukázal na to, že první týdny naznačují posilování vládní koalice. „Ale již na případu pandemie se ukázalo, že
vlády nelze hodnotit na základě jejich výkonu v prvních okamžicích krize,“ upozornil. 

Vláda Andreje Babiše rovněž v prvních měsících pandemie podle jeho slov výrazně posilovala, o rok později již ale poslanci z
ČSSD po třech dekádách zmizeli z malostranských paláců.

„Kdo si dnes vzpomene na červený svetr Jana Hamáčka? Dle ekonomů se zdražování potravin a energií navíc teprve projeví v
dalších měsících. A bude to vláda, která bude muset reagovat na vývoj i kritiku,“ doplnil Jágr.

Uprchlíci z Ukrajiny čekají u Úřadu práce, kam dorazili pro mimořádnou jednorázovou pomoc.
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To, zda budou například nyní posilovat extrémistické strany, bude podle politologa záležet na celkovém počtu příchozích, jejich
adaptaci a zejména na rychlosti vyřešení situace na Ukrajině. 

„Velká část příchozích se plánuje vrátit k tomu, co celý svůj život budovala. Pokud se ale bude zhoršovat celková ekonomická
situace Česka a dojde například k nárůstu nezaměstnanosti, mohou se Ukrajinci stát velmi snadno cílem frustrovaných lidí a
tedy přirozeným terčem extremistů,“ varoval politolog zUniverzity Karlovy.Odmítali očkování, teď pomoc uprchlíkům

Redakce iDNES.cz se rovněž dotázala, zda současná situace znamená další problém pro KSČM, které se na podzim ani
nedostala do Sněmovny.

„Volič KSČM reflektuje její stoletou zahraničně-politickou orientaci směrem na východ, útok Ruska na jiný slovanský stát
nicméně může část elektorátu partaje odradit. Hlavní hrozbou pro KSČM je spíše vysoký věk členů a voličů strany a zároveň
absence témat a osobností oslovujících mladší složky populace,“ dodal politolog Jágr. 

Politolog Lukáš Valeš zároveň doplnil, že současná krize nažene body například iniciativě Chcípl PES.„Pozorujeme to delší
dobu, že u voličů, kteří odmítali očkování a zákazy, tak nyní odmítají pomoci uprchlíkům,“ podotkl. 

Ten současně řekl, že u iniciativy neví, jaký je cíl. „Budou to chtít přetavit z nějakého hnutí společenské nespokojenosti v
nějakou politickou stranu? Viděli jsme to u pana Lubomíra Volného (dříve Volný blok pozn. red.), že se to úplně nepovedlo,“
zauvažoval politolog.

„Tato hnutí, u kterých jsme se domnívali, že s covidem zaniknou, se budou dál držet nad vodou a dokonce mohou dál
posilovat, pokud se to nebude významně řešit. To je asi bez diskuze,“ předpověděl Valeš.

Foto:
Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo od začátku ruské invaze přes 25 tisíc lidí. (11. března
2022)
Michal Sváček, MAFRA

FotoGallery:
Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo od začátku ruské invaze přes 25 tisíc lidí. (11. března
2022)
Michal Sváček, MAFRA

Uprchlíci z Ukrajiny čekají u Úřadu práce, kam dorazili pro mimořádnou jednorázovou pomoc.
ČTK

Fiala misí na Ukrajině vyslal signál, že o solidaritě jen nemluví. Rusy to zaskočilo, jsem na něj hrdý, říká Ženíšek
URL
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Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek z TOP 09 velmi kvituje postoj českého premiéra Petra Fialy (ODS),
který společně s ministerským předsedou Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a
premiérem Slovinska Janezem Janšou cestoval vlakem do Kyjeva, aby podpořil ukrajinského prezidenta Volodymyra
Zelenského. Jeho země se už třetí týden brání ruské okupační agresi, kterou rozpoutal Vladimir Putin. „Misi premiéra Fialy
společně s dalšími politiky vnímám jako výraz odvahy a neskutečné podpory. Představitelé Česka, Polska a Slovinska vyslali
jasný signál, že o solidaritě nemluví jen formálně, ale pomoc ještě podtrhují osobním setkáním ve válečné zóně. I ruská strana
musí být aktivitou i odhodláním kvarteta zaskočena. Na šéfa kabinetu Petra Fialu jsem neskutečně hrdý,“ říká pro
EuroZprávy.cz Marek Ženíšek.

Je přesvědčený, že Západ musí přestat veřejně projevovat určité slabiny a obavy, které pramení z války na Ukrajině. Předseda
sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) by byl rád, aby někteří demokratičtí politici přestali posilovat pozici
ruského prezidenta Vladimira Putina. „A činí tak tím, že přes on-line vlastně Putinovi sdělují, že mají strach z toho, co se stane,
když jim škrtne plyn, anebo jim omezí dodávky. Je nutné brát Putina smrtelně vážně. Když vidí určitou nejistotu části čelních
evropských představitelů, cítí se silnější a odhodlanější.“ Člen sněmovního výboru pro obranu apeluje na všechny prozápadní
politiky, aby válku začali brát vážně. „Válka na Ukrajině není virtuální, ale jedná se o krutou realitu.“ 
Ani třicet Macronových telefonátů válku nezastaví 
Podle něj se Putinovi už nesmí ustupovat. Rozhodnost zmiňuje politolog v kontextu s postupem bojů, které se začínají
odehrávat v bezprostřední blízkosti členských států NATO jako je Polsko či Slovensko. Exploze jsou slyšet například dvacet
kilometrů od polských hranic, v ohrožení je i letiště v Užhorodu, které je přímo na ukrajinsko-slovenské hranici. „My v žádném
případě nesmíme čekat, až Putin napadne stát, který je členem aliance. To už by bylo pozdě. Je zapotřebí masivně ukrajinské
armádě dodávat zbraně a podporovat ji a musí se tak dít pravidelně. Bez zbraní se válka nevyhraje, nezastaví ji ani třicet
telefonátů od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který je často ve spojení s Putinem.“ 
Zákonodárce otevřeně a bez diplomatických frází přiznává, že Putin je obrovskou hrozbou a není možné šéfa Kremlu už
podcenit. „Podívejte se, před třemi týdny nás renomovaní analytici ujišťovali, že Ruská federace bude maximálně řešit Donbas
a definitivně uzavře kauzu Krym. Analytici zdůrazňovali, že by byl blázen, kdyby napadl Ukrajinu jako celek. A ráno 24. února
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jsme se probudili a Putin nařídil ostřelování Kyjeva, Charkova a dalších měst. Znovu opakuji, válka na Ukrajině je skutečná,
nikoli virtuální a podle toho musí Západ jednat.“ 
Ženíšek podotýká, že bylo obrovskou chybou demokratického světa, jak téměř ignoroval vpád Ruska do Jižní Osetie v Gruzii v
roce 2008 či anexi Krymu o šest let později. „Nastolení politiky věčného ustupování Rusku bylo obrovskou hrubkou, stejně jako
podceňování Putinovy rétotiky, že usiluje o vybudování Sovětského svazu. Jak je vidět, vše myslel smrtelně vážně. Ano, politici
vždy věří, že druhá strana chce jednat racionálně, ale u Putina už Západ mohl poznat, že je schopen všeho. Neštítí se nyní i
vraždit malé děti. Konflikt se musí řešit a ne neustále dumat nad energetickou závislostí na Ruské federaci.“ 
Absolvent fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  tvrdí, že Putin má Západ dokonale přečtený, a proto si byl
jistý, že ani po invazi Ukrajiny spojenci vojensky nezasáhnou. „Putin je u moci buď jako prezident či premiér přes dvacet let. Za
tu dobu poznal x prozápadních premiérů a poznal, že doposud se mu nikdo razantně nepostavil. Prošla mu Gruzie i Krym, a tak
si byl jistý, že ani napadení Ukrajiny jej nepoškodí.“ Bývalý I. místopředseda TOP 09 je ale rád, že se spojenci konečně
sjednotili. „Putin nepočítal s tak obrovskou soudržností, s tak zdrcujícími ekonomickými sankcemi. Vždyť ještě před třemi týdny
nikdo nepredikoval, že Němci zruší projekt Nord Stream 2. Jedině jednotou můžeme ruského prezidenta zaskočit.“ 
Západ musí jednat s Čínou, jinak bude chybovat 
Někdejší náměstek ministra spravedlnosti či ministra zdravotnictví věří, že Západ se ze svých chyb poučil. Nyní může určitý
reparát složit v případě Číny, kterou Rusko údajně podle zpravodajců požádalo o vojenskou pomoc, ačkoli Peking zprávu
popřel. „Nikdo nepochybuje, že Čína je partnerem Ruska. Vždyť čínští představitelé na Rusy naléhali, aby s invazí počkali do
doby, než skončí zimní olympijské hry. Demokratický svět by tedy informaci o eventuální čínské pomoci neměl podcenit, jinak
se může opakovat pochybení z Gruzie a Krymu.“ Ženíšek soudí, že spojenci nesmí dovolit, aby Čína překročila svůj rubikon. „Je
nutné ji jednotně zastrašit a říci, co se může stát, pokud Rusko podpoří. V případě, že její aktivitu budeme ignorovat, vyšleme
signál o vlastní slabosti a Čína ještě více naroste. Rozhodně ji nemůžeme podceňovat a je nutné s ní důrazně rokovat. Její
vazby či kontakty na Ruskou federaci jsou silné,“ upozorňuje. 
Pedagog, který v minulosti přednášel na katedře politologie a mezinárodních vztahů fakulty filozofické Západočeské univerzity v
Plzni a později i na Metropolitní univerzitě Praha, oceňuje postoj českého premiéra Petra Fialu (ODS), který společně s
ministerským předsedou Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska
Janezem Janšou cestoval vlakem do Kyjeva, aby podpořil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V metropoli mají
politici jednat i s premiérem Ukrajiny Denysem Šmyhalem. „Misi premiéra Fialy společně s dalšími politiky vnímám jako výraz
odvahy a neskutečné podpory. Představitelé Česka, Polska a Slovinska vyslali jasný signál, že o solidaritě nemluví jen
formálně, ale pomoc ještě podtrhují osobní setkáním ve válečné zóně. I ruská strana musí být aktivitou i odhodláním kvarteta
zaskočena. Na šéfa kabinetu Petra Fialu jsem neskutečně hrdý.“ 
OSN si v konfliktech počíná dost bezzubě 
Fialova statečnost kontrastuje s dnešním datem 15. března 1939, kdy tehdejší politická scéna ustoupila Adolfu Hitlerovi a
dovolila, aby nacistické Německo okupovalo Čechy, Moravu a Slezsko. Vedení státu zcela na jakýkoli vzdor kapitulovalo.
Předseda ODS v den výročí poroby demonstruje, že Česká republika má chrabrého představitele a díky němu není země jen
do počtu, ale v ruské agresi hraje důležitou až klíčovou roli. 
Zastupitel Plzeňského kraje částečně souzní s rétorikou současné ministryně obrany Jany Černochové (ODS), která v
nedělních Otázkách Václava Moravce prohlásila, že pokud Organizace spojených národů není schopna plnit svoji roli,
rozpustila by ji. V pořadu doslova řekla: „Pokud Spojené národy nejsou schopny dostat na Ukrajinu modré přilby (mírové síly
OSN) a zajistit alespoň základní dodržování lidských práv, ať se rozpustí.“ Člen Poslaneckého klubu TOP 09 však upozorňuje,
že pokud by se současné OSN zrušilo, záhy by vzniklo nové. „Téměř dvě stě států musí fungovat na nějakém půdorysu,
nemohou být bezprizorní. Navíc je zde podepsaná řada mezinárodních smluv, které zabraňují dalším konfliktům.“ 
Sám ale současnou aktivitou OSN v kontextu s válkou na Ukrajině není stejně jako Černochová nadšený. „Slova paní
ministryně musím podtrhnout. Bohužel musím říci, že OSN si ve válečných konfliktech počíná dost bezzubě a v historii bychom
nenašli moc případů, kdy by obtížnou situaci pomohla výrazně vyřešit,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Marek Ženíšek. 

Marina Cano, španělská fotografka divoké přírody aneb ta, která pro nás objevuje, že mezi volně žijícími zvířaty
existujei jemnost a poetika v jejich URL
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Marina Cano vydala čtyři fotoknihy a její práce se objevily mimo jiné už i na obálce prestižního časopisu National Geographic. V
roce 2015 se stala díky svému jedinečnému fotografickému stylu a také citlivému, skoro až intimnímu, přístupu k divoké
přírodě, finalistkou soutěže BBC Wildlife Photographer of the Year. Marina Cano je evropskou ambasadorkou společnosti
Canon a globální ambasadorkou Skylum. Její výstavy a semináře byly k vidění po celém světě (Korea, Kuba, Keňa, Mexiko,
Norsko, Portugalsko i mnohde jinde). 
Marina Cano se aktuálně zúčastní – jako členka výběrové mezinárodní poroty – šestého ročníku soutěže Czech Nature Photo.
Dle zažitých zvyklostí, pořádá vždy jeden ze zahraničních členů výběrové komise, svou vlastní fotografickou výstavu v Praze.
Marina Cano není výjimkou a návštěvník galerie Czech Photo Centre tak má unikátní možnost prohlédnout si její fotografie
exotické fauny přímo zde, v Praze až do 24. 4. 2022. 
Malá dáma s velkým talentem 
Drobná, štíhlá, spíše subtilní, Marina Cano nás překvapila svojí vřelostí, ochotou a dobrou náladou. Od takovéto mladé ženy s
dívčím půvabem, by nikdo na první pohled nečekal, že se jedná o tak mimořádně odvážnou osobnost, která dokáže proniknout
až do nitra společenství zvířat, která fotí. Nezbytná míra její mimořádné odvahy a fyzické odolností není na první pohled nijak
patrna. A to je možná ten hlavní recept na to, jak fotit divoká zvířata v jejich přírodních teritoriích aniž by je odradila svojí
přítomností od přirozeného jim vlastního jednání. Připočte-li se pak k tomu ještě mistrné ovládání fotoaparátu a fotografických
technik, spolu se špičkovou fotografickou technickou výbavou, je Marina Cano zárukou, že ze svých cest přiveze špičkové
fotografie nejen po technické stránce, ale i po stránce umělecké, odborně přínosné a neuvěřitelně osobní, kontaktní. 
Odvážná světoběžnice 
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Marie Cano, sbírá své fotografie tím nejpřirozenějším, ale také časově a psychicky značně náročným způsobem. Jen tak ale
objevuje a dokumentuje dramatiku přírody, soužití různých zvířecích druhů a nachází netušenou jemnost jejich životů. 
M. C. pořádá safari po Africe, protože Africký kontinent je její láskou. Proto se také aktivně věnuje ochranně jeho přírody a
spolupracuje s různými organizacemi, které se zaměřují na složitou a kontroverzní snahu o zachování ohrožených druhů. 
„Marina fotografuje africkou přírodu s velkým citem pro světlo, kompozici i pro volbu motivu, kdy poutavě střídá momenty
dramatické a jemné, až intimní. Příprava její výstavy pro mě byla velkou radostí a alespoň dočasným únikem od reality do
nádherné africké divočiny,“ manažer soutěže Czech Nature Photo, Michal Krause 
Marina byla a je bezprostřední 
Ve svém vstupu nás rozveselila svým bonmotem, že bude k nám a pak případně i s námi mluvit anglicky. A kdo by z přítomných
snad náhodou angličtině nerozuměl, tak tomu, že to ráda osobně zopakuje – španělsky. 
Přiznala se, že je v Praze poprvé v životě, a protože o Praze slyšela mnoho chvály, chtěla si ji hned na začátku pobytu projít.
Lítala proto naším městem od rána až do vernisáže a ještě zdaleka neviděla vše. Město jí lákalo a nezklamalo. Ale přece jen,
jejím tématem je příroda a živočiši v ní žijící. A vzhledem k tomu, že svět už třetím rokem trápí nečekané problémy, zjišťuje, tím
jediným a jedinečným, co nás může od problémů a hrůz odpoutat, je právě jen a jen příroda. Věří proto, že i zde v galerii
uprostřed sídliště, její rozmístěné fotky přírody, přírodu alespoň trochu přírodu, důstojně představují a nahrazují. 
Čtyřicítka velkoformátových fotografií španělské wildlife fotografky 
V prestižní fotografické galerii - Czech Photo Centre - je vystaveno téměř čtyřicet velkoformátových snímků, jejichž cílem je
komplexně představit tvorbu Mariny Cano. Jedná se uvážený výběr, protože M. C. začala fotografovat už v 17 letech. Focení
přírody se věnuje už přes čtvrt století. Zachycená zvířata na vystavených snímcích na nás rozhodně nepůsobila dojmem šelem,
žijících si po svém v přírodě, které by přítomnost člověka měla zlobit. A přece tu najednou ten člověk je, přímo mezi nimi, ale
neruší, nehrozí, není nebezpečný. Nemusí se proto před ním do úkrytu nebo dokonce do bojového postavení. Nevzbouzí
obavy, respektuje náš život a tak se můžeme chovat, jako kdyby tu nebyl. Tím člověkem je Marina Cano a výsledkem i
důsledkem jsou její fotografie. Často až idylické, snové, působící na duši diváka jako uklidňující a povznášející balzám. 
Důstojná reprezence soutěže Czech Nature Photo 
Porotci nesoutěží. Samozřejmě. Ale jistě si každý z účastníků soutěže Czech Nature Photo, půjde prohlédnout výstavu jedné z
porotkyň, cenami a věhlasem opředené španělskou fotografky Mariny Cano. Jsme přesvědčeni, že budou odcházet s pocitem,
že jejich do soutěže zaslané fotografie jsou v těch rozhodně správných rukách a že legendy autorku přecházející nepřeháněli.
Kdo umí - umí. 
Soutěž Czech Nature Photo 
Prestižní novinářská soutěž Czech Press Photo, sdružující nejlepší české a slovenské fotografy, kteří každoročně přinášejí
obrazové svědectví o událostech napříč celým světem, existuje již 26 let. Od roku 2017 existuje její specializovaná „pobočka“
soutěž Czech Nature Photo. Jejím cílem je představovat přírodu světa, objektivy našich fotografů a tím motivovat veřejnost k její
ochraně. 
Soutěž je určena profesionálům, stejně jako pokročilým amatérským fotografům. 
Jelikož se soutěž už na svém prvním ročníku setkala s velkým zájmem soutěžících, mohl být vyhlášen další ročník a letos, v
roce 2022, se tedy koná už 6. ročník. Díky přihlášeným fotografiím je zřejmé, že Česko patří k zemím, kde má fotografie přírody
silné postavení. Není proto náhodou, když řada domácích autorů fotí přírodu i pro prestižní mezinárodní agentury a vydavatele.
Přihlášené snímky (cca 2000) hodnotí porota odborníků fotografie i vědeckého světa. K českým porotcům se každoročně
připojuje i zahraniční porotce. Při předešlých pěti ročnících to byli - Ami Vitale – USA, Javier Aznar Gonzales - Španělsko, Rob
Cottle – UK, Peter Delaney - Jižní Afrika a loni Boaz Amidror – Izrael. Zahraničnímu porotci je vždy připravena autorská výstava
v galerii Czech Photo Centre. Tedy tam kde zasedá. 
Soutěží se v 11 kategoriích, vyhlašují se nominace, výsledky jsou poté oznámeny na slavnostním ceremoniálu konaném při
příležitosti vernisáže výstavy oceněných i dalších vybraných prací. 
Soutěž má pozitivní ohlasy jak mezi fotografy, tak u veřejnosti. Výstava je pak zaměřena na školní děti, studenty i celé rodiny. 
Vybrané práce jsou pak vystavovány nejprve v galerii Czech Photo Centre, ale pak v zoologických zahradách, v Národním
zemědělském muzeu. 
Termíny platné pro letošní ročník: 
10. 1. – 13. 2. 2022: přihlašování snímků 
10. 3. 2022: zasedání poroty 
22. 3. 2022: vyhlášení nominací 
3. 5. 2022: slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů a zahájení výstavy 
4. 5. – 4. 9. 2022: výstava vítězných, nominovaných a dalších vybraných fotografií 
12. 9. – 30. 12. 2022: putování výstavy po ČR 
A nakonec ještě pár informací o porotě 
Igor Mikula – předseda poroty 
Celoživotní zájem o přírodu přivedl Igora Mikulu k fotografování divokých zvířat v nejrůznějších koutech naší planety. Když
cestuje, nejčastěji míří do tropických deštných pralesů, ale se stejným zápalem se věnuje i obyvatelům české a slovenské
přírody. Zaměřuje se na zachycení zvířat v kontextu jejich prostředí – ať už v nedotčené divočině nebo v oblastech, kde se
naopak jejich životní prostor prolíná s tím lidským. Je držitelem několik cen z tuzemských i zahraničních fotografických soutěží,
včetně vítězství v prestižní soutěž Australian Geographic Nature Photographer of the Year. 
Jan E. Svatoš – člen poroty 
Absolvent pražské  FAMU, FSV  Univerzity  Karlovy  a Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Jeho snímky si připsaly
už přes desítku ocenění včetně GRAND PRIX či Special Jury Award, a to jak doma, tak v zahraničí (JADE KUNLUN Special Jury
Award, Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival a další). V roce 2018 dokončil svůj distribuční debut v podobě
celovečerního dokumentárního filmu Archa světel a stínů, na kterém pracoval od roku 2008 a získal za něj již 4 festivalová
ocenění. Na filmu se dramaturgicky podílel světoznámý filmař Werner Herzog. V součtu má na kontě více než 12
dokumentárních filmů, z nichž většina soutěžila a byla také oceněna na mezinárodních filmových festivalech. Mezi
nejúspěšnější snímky spolu s divoČINY patří také Africa obscura, Nikdo se neptal nebo již zmíněná Archa světel a stínů. V roce
2010 uspořádal fotografickou expedici Fotografické návraty, během které fotografoval v nehostinných končinách severní Keni
starou analogovou technikou a vyvolával filmy v přenosné temné komoře. Nyní dokončuje nový celovečerní film Až zařve lev o
českém králi Přemyslu II. Otakarovi a poutníku Odorikovi z Pordenone, našem nejstarším cestovateli. 
Robin Böhnisch – člen poroty 
Ředitel Správy Krkonošského národního parku. V minulosti působil jako místopředseda a předseda sněmovního výboru pro
životní prostředí, kde se zasazoval o kvalitní legislativu ochrany přírody a krajiny. V roce 2018 obdržel ekologickou Cenu Josefa
Vavrouška za výjimečný počin. Fotografuje rodné Krkonoše, ve světě jej zaujal zejména Izrael, Arménie a Etiopie. Do těchto
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zemí se často vrací a přednáší o nich. V roce 2017 vydal obsáhlou fotografickou publikaci Arménie - země hor, klášterů a vína. 
Veronika Souralová – členka poroty 
Věnuje se systematickému pořizování fotografických celků ze života hmyzu, o který se léta zajímá. Je autorkou knih pro děti,
jejichž základem jsou fotografické koláže - Jeden den v mraveništi, Povídání s motýly a Prázdniny v úlu. Iniciátorka založení
soutěže Czech Nature Photo, ředitelka Czech Photo Centre a soutěže Czech Press Photo, galeristka a kurátorka výstav. Za
cestováním a fotografováním zvířat podniká výpravy do zemí po celém světě. 
A samozřejmě Marina Cano, – členka poroty, o níž jsme již psali 
Text připravil: Richard Koníček 
Foto: Wenca Nikoníček 
Marina Cano 
Cesta k divočině 
11. 3. - 24. 4. 2022 
Galerie Czech Photo Centre 
Místo: galerie Czech Photo Centre (100m od stanice metra Nové Butovice) 
Vstupné: Plné / 100,- Kč, Snížené / 50,- Kč 
Rodinné (2+2) / 250,- Kč 
Kontakt: 
E-mail: cp@czechphoto.org 
Sekretariát: +420 608 875 556 
Otevírací doba CPC: 
Po: ZAVŘENO 
Út-Pá: 11:00 - 18:00 hod. 
So-Ne: 10:00 - 18:00 hod. 
Jak se k nám dostanete: 
Vystoupíte na stanici metra Nové Butovice (trasa B) směr poliklinika Lípa. Poté co vyjdete ven, před novou administrativní
budovu METRONOM a uvidíte 12 metrovou plastiku TRIFOT z dílny Davida Černého. 
Czech Photo Centre je hned vedle ní, stejně jako restaurace TRIFOT. 
Těšíme se na vás. 
Více k Czech Nature Photo: 
https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/czech-nature-photo-2018-aneb-laska-k-prirode-zacina-jiz-v-detskem-veku-a-je-treba-ji-
podporovat-a-rozvije/ https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/peter-delaney-rob-cottle-vystava-porotcu-czech-nature-photo-
2020-aneb-pochod-slonich-byku-ci-menava-modr/ 
Sdílet 

Politici oceňují Fialovu cestu na Ukrajinu. Důležité gesto, míní experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: ČTK, lre , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 20:18 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
Koaliční politici oceňují rozhodnutí českého premiéra Petra Fialy vyrazit se svým polským a slovinským protějškem do Kyjeva.
Fiala cestuje do města obléhaného ruskými vojsky vlakem z Polska, v plánu má setkání s ukrajinským prezidentem
Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem. Jde o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních
činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze.

Vicepremiér Vít Rakušan na Twitteru uvedl, že Fiala je jeho nadřízeným a někdy politickým oponentem. „Ale ve světle
posledních událostí jednoznačně mým premiérem. To říkám jako ministr i občan,“ dodal. 

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová napsala, že Česko může být na svého premiéra právem pyšné. „Diktátor Putin
musí být poražen,“ doplnila na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Markéta Pekarová Adamová (Twitter)@market_a
15.března 2022 v 09:18, příspěvek archivován:15.března 2022 v 13:00

Na svého premiéra můžeme být právem pyšní.??
Diktátor Putin musí být poražen. https://t.co/wJGnzWLFLU

35 lidí to sdílíodpovědětretweetoblíbit

Zprávu o cestě českého premiéra ocenil i šéf Senátu Miloš Vystrčil. Vicepremiér Marian Jurečka premiérovi za jeho krok
poděkoval. „Za poslední týdny ČR pomáhá Ukrajině a lidem z Ukrajiny velmi intenzivně. Patříme k zemím, která je nejvíce
aktivní a za to patří dík všem, co pomáhají. Tato cesta v této situaci je velmi důležitá,“ uvedl.

Senátorka Miroslava Němcová hovoří v souvislosti s cestou českého premiéra o podpoře odvaze a povinnosti chránit svobodný
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svět. 

„Děkuji za odvahu a solidaritu! Jsem hrdá na našeho premiéra,“ napsala na Twitteru europoslankyně Michaela Šojdrová. O
nesmírně riskantním, ale také odvážném kroku mluví moravskoslezský hejtman a místopředseda opozičního ANO Ivo Vondrák.
„Určitě přeji šťastný návrat,“ doplnil.

Ivo Vondrak (Twitter)@ivondrak
15.března 2022 v 10:26, příspěvek archivován:15.března 2022 v 13:02

Určitě přeji šťastný návrat. Je to krok nesmírně riskantní, ale také odvážný.https://t.co/HsT41qYZrJ

1 člověk to sdílíodpovědětretweetoblíbit

O své cestě na Ukrajinu v noci premiér informoval šéfy silových ministerstev, uvedla ministryně obrany Jana Černochová. Po
dobu nepřítomnosti v Česku Fialu zastupuje vicepremiér, ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Kyjev je i v posledních hodinách ostřelován raketami. Dopoledne tam měl naplánovaný videohovor se svým protějškem ministr
školství Petr Gazdík, kvůli poplachu se ale neuskutečnil. „Pokusili se spojit, pak spojení spadlo, museli do krytu, ani jsem je
neviděl,“ řekl.Odborníci: Cesta je důležitým gestem

Podle politologů je cesta českého předsedy vlády a dalších premiérů důležitým gestem. Ukazuje se, že státy východní Evropy
jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace pro mezinárodní
otázky Petr Boháček.

Východní Evropa v EU podle Boháčka hraje dlouhodobě méněcennou roli a není schopna se prosadit. Platí to i v otázce
společné zahraniční a bezpečnostní politiky, proto se upíná mnohem více ke Spojeným státům a Severoatlantické alianci.

Fiala je na Ukrajině. S premiéry Polska a Slovinska jede vlakem za Zelenským

„Důvodem je, že hlavní hlas v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé
a až moc vstřícné, ale také vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy
východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti,“ uvedl Boháček.

Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. „I kdyby mělo
znamenat ‚pouze‘ morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší
podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky,“ poznamenal.

Podle Boháčka se otevírá cesta k větší jednotě a schopnosti EU řešit obranu a bezpečnost. Konkrétně jde o prosazení důrazu
na obranu východního křídla Evropy, a ne jen jižního. „Tedy nestabilní oblasti severní Afriky a Blízkého východu, které jsou
zásadní například pro Francii, jako hlavní hlas v obranné integraci EU,“ sdělil. EU se bude muset zaobírat nejen malými
intervencemi a konflikty v sousedství, ale i konvenční válkou, což byl úkol přenechávaný dlouhodobě NATO, dodal.

Domnívá se také, že situace může přispět ke změně závislosti na Spojených státech v otázce bezpečnosti. Washington má
podle Boháčka poměrně rezervovaný přístup k válce na Ukrajině a Evropa si uvědomuje, že tento konflikt je zejména její
problém, specificky pak problém východní Evropy. „Pokud budou východoevropské státy společně schopné toto téma vést v
EU, otevírají se dveře pro vznik obranyschopné a autonomní Evropy,“ doplnil analytik.

Podle zpravodaje Dave Keatinga nejsou z cesty na Ukrajinu v Bruselu nadšení všichni. Podle některých velvyslanců členských
států návštěvou Kyjeva politici riskují i rozpoutání třetí světové války.

Dave Keating (Twitter)@DaveKeating
15.března 2022 v 13:07, příspěvek archivován:15.března 2022 v 14:18

Other EU perm reps here in Brussels privately fuming about this visit, which risks being the “spark for World War 3” as one
official put it.
It was apparently both uncoordinated with other allies and, astonishingly, pre-announced before they left on the train across
Ukraine.

59 lidí to sdílíodpovědětretweetoblíbit

Foto:
Český premiér Petr Fiala. (10. března 2022)
Ladislav Křivan, MAFRA

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 149 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


Fiala i premiéři Polska a Slovinska jsou na Ukrajině. Setkají se se Zelenským URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK, Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.03.2022 22:19 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
Premiér Petr Fiala (ODS) s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou navštíví jako
zástupci Evropské rady Kyjev. Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Fiala o cestě informoval na twitteru v
08:24, podle vyjádření mluvčího polské vlády vlak v 08:30 přejel polsko-ukrajinskou hranici. Polské příhraniční město Přemyšl
je od Kyjeva vzdálené přes 600 kilometrů a cesta vlakem trvá zhruba sedm až devět hodin.

""Tady, ve válkou rozedraném Kyjevu, se píší dějiny. Tady svoboda svádí souboj se světem tyranie. Tady se hraje o
budoucnost nás všech. Evropská unie podporuje Ukrajinu, která se může spolehnout na pomoc svých přátel - toto poselství
jsme s sebou dnes přivezli do Kyjeva," napsal Morawiecki na twitteru.
Na neohlášenou návštěvu do Kyjeva dnes zamířil také šéf litevské diplomacie Gabrielius Landsbergis, uvedla litevská agentura
Elta. "Vyměnili jsme si názory na probíhající deputinizaci. Je třeba udělat více. Žádost Ukrajiny o vstup do EU je třeba brát
vážně. Stejně jako pomoc Ukrajině," napsal po setkání se svým ukrajinským protějškem Landsbergis na twitteru. Kuleba ve
svém příspěvku na stejné sociální síti poznamenal, že litevský ministr navštívil Ukrajinu jako první zahraniční šéf diplomacie od
ruské invaze do země. "Podpora Litvy je pevná (…) Pracujeme na urychlení vstupu Ukrajiny do EU. Rusko musí být postaveno
před soud za své zločiny," napsal Kuleba.

Podle vysoce postaveného unijního činitele Morawiecki informoval Michela a von der Leyenovou o možnosti návštěvy na okraj
summitu pořádaného minulý čtvrtek a pátek ve francouzském Versailles. O dnešním termínu konání návštěvy se pak unijní
špičky dozvěděly v pondělí večer. "Předseda (Michel) uznal potřebu dát Ukrajině najevo podporu a poukázal na bezpečnostní
rizika takovéto cesty," sdělil novinářům zmíněný zdroj. Podle něj nejde o cestu, která by měla mandát schválený všemi lídry
unijních zemí.
Mluvčí Michela ani von der Leyenové nechtěli upřesnit, zda zvažovali, že by se k cestě připojili nebo o něčem podobném
přemýšlejí do budoucna.
"Evropa musí garantovat nezávislost Ukrajiny a ujistit, že je připravená pomoci při její obnově," napsal na twitteru polský
premiér Morawiecki. "V tak klíčové chvíli pro celý svět je naší povinností být na místě, kde se píší dějiny," citovala polského
premiéra agentura PAP. "Nejde o nás, ale o budoucnost našich dětí, které si zaslouží žít ve světě, kde nebude žádná tyranie,"
dodal Morawiecki.

"Jsem rád, že dnes budeme moci (prezidentu) Zelenskému a (premiéru) Šmyhalovi doručit i vzkaz od generálního tajemníka
OECD Mathiase Cormanna. OECD podpoří obnovu a rekonstrukci na Ukrajině," napsal na twitteru slovinský premiér Janša.
"Jsme v podpoře Ukrajiny jednotnější, než kdy dříve. Díky vaší odvaze. Díky vašim obětem. Když mluvíme o našich hodnotách,
tak nyní na celém kontinentu není země, která by byla evropštější než Ukrajina," vzkázal do Kyjeva šéf slovinské vlády.
Společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiér
Politologové považují cestu Fialy za důležité gestoPolitologové oslovení ČTK považují cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS)
a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto. Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU,
tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. Pavel Havlíček z
téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické podpory může mít návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a
poměrů na místě včetně toho, jakou další podporu, pomoc a vybavení může Západ Ukrajině dodat."Důvodem je, že hlavní hlas
v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé a až moc vstřícné, ale také
vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy východní Evropy jsou schopny
definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo znamenat 'pouze' morální vzpruhu.
Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší podpoře Ukrajiny, včetně vojenské.
Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky," poznamenal.To, že Evropskou radu reprezentují politici z
tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle něj mezi nejaktivnějšími podporovateli
Ukrajiny. "Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily udělení kandidátského statusu Ukrajině,
což je velmi silné symbolické gesto," uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí postavení zemí ze střední Evropy. "O to
více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat," sdělil.
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Čína nemá zapojením do rusko-ukrajinského konfliktu co získat, říká expert na čínskou ekonomiku URL
Automatický překlad
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Jaký je postoj Číny k současné válce na Ukrajině? Mohl by se Peking přidat k západním sankcím vůči Rusku? Co znamená
dohoda mezi Putinem a Si Ťin-pchingem o spolupráci bez limitů podepsaná začátkem února? A je Peking připraven pomoci
Kremlu vojensky? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl Vilém Semerák z Institutu ekonomických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Čína vyjde z ukrajinské války jako příkladný globální lídr a mírotvůrce. To si myslí odborník na Asii z Ústavu mezinárodních
vztahů Rudolf Fürst. Jaký na to máte názor?Jestli mírotvůrce, tak to je otázka. Znamenalo by to, že by se musela výrazněji
zapojit do jednání. Viděli jsme, že tuto příležitost Čína propásla už v době po začátku krize ohledně Krymu a východní Ukrajiny.
Měla osm let na to, aby se do toho zapojila. Viděli jsme, že Čína se nesnažila připravit na ten konflikt, i když o něm předem
věděla. Dokonce nechala na území Ukrajiny snad až šest tisíc čínských státních příslušníků, kteří pak byli v poměrně složité
situaci, protože je na Ukrajině spousta místních brala jako spojence Ruska. Tato absence předchozích zásahů je něco, co jim v
té roli bude ztěžovat pozici.

Změnilo by se na tom něco, kdyby do vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem Čína vstoupila?Pokud by Rusko vědělo, že by
Čína byla ochotna přiklonit se k Západu a podpořit například dodávky zbraní, byl by to samozřejmě finální signál, že jsou na
tom světě úplně sami. Na druhou stranu je potřeba uvědomit si, že mnoho čínských odborníků i Si Ťin-pching vidí svět jako
jakési geopolitické jeviště, kde Čína bude nevyhnutelně budoucím konkurentem Spojených států.

Určitě nestojí o to, aby bylo Rusko zcela marginalizováno a aby ze světa úplně odešlo. V čínském zájmu by asi bylo, aby Putin v
nějaké pozici přežil a aby Rusko zůstalo potenciálním vytvářečem problému, který může Čína občas využít.

Takže si nemyslíte, že by hrozilo, že se na evropském bojišti nakonec protnou zájmy Západu v čele se Spojenými státy, které
budou podporovat ukrajinské obránce, a ruských útočníků podporovaných Čínou?Je to otázka, u které bych se velmi nerad
mýlil. Máme sice ve 20. století celou řadu příkladů těch takzvaných proxy válek, kdy mezi sebou na třetím bojišti válčily dvě
hlavní velmoci. Já ale pořád doufám, že čínské vedení je dostatečně pragmatické a vnímá tu současnou situaci tak, jak by ji asi
vnímala většina lidí zvenku. A to tak, že zapojením do konfliktu nemá Čína co získat. Naopak by to pro ni představovalo velmi
značná rizika.

Znamená to, že velmi pravděpodobně z toho konfliktu nakonec vyjde Čína ekonomicky posílena?To je velmi pravděpodobné,
pokud se podíváme na budoucnost čínsko-ruských vztahů a rusko-evropských vztahů, je velmi pravděpodobné, že pokud
přežije někdo typu Putina, bude se snažit budovat ekonomiku, ve které se budou nahrazovat evropské vstupy těmi čínskými.

HLEDÁ SE PRASÁTKO, ZN.: VYCHOVANÉ, DO ATELIÉRU
TISK , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: MEN/WOMEN only , Strana: 28 , Autor: JAN DAVID , Vytištěno: 60 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
16.03.2022 00:16 , Rubrika: Frajerka , AVE: 576 935,27 Kč , Země: Česko
Koho by napadlo nasadit dívce prasečí rypáček nebo jablkům ušít malé oblečky? Pro fotografku Kateřinu Sýsovou jde o jeden
z jejích projektů s názvem Kukbuk, který se věnuje netradičnímu pojetí jídla a receptů. V prvním případě fotila vepřovou
panenku, v druhém jablka v županu. Neváhá si půjčit ani rakev. „Nevíte o někom, kdo má domácí prasátko?“ ptá se v
rozhovoru. 

Původně to ani neměla být kniha, šlo o školní projekt, v jehož rámci Kateřina Sýsová nafotila několik receptů. V Kukbuku je
možné dohledat původ králíka na smetaně, podívat se na konkrétní fotku, jakou zatím kulinářský svět neviděl, ale zároveň si
jídlo uvařit. 

* Králík na smetaně, kuře na paprice… Co plánujete dál? 

Zrovna včera jsem fotila šišky s mákem, zítra budu fotit rakvičky. 

* Budou se šlehačkou? 

Ještě to nemám úplně domyšlené, každopádně jsem se domluvila v divadle, že mi půjčí rakev, a půjdeme na to. Celkovou
kompozici musím vymyslet na místě i podle toho, až uvidím konkrétní model. 

* Všechno jsou vaše nápady? 

No jasně. Tohle je zrovna jeden z mých projektů na dlouhé lokte. Jeden prototyp knihy už jsem měla hotový, ale pak jsem si
uvědomila, že mi v něm chybí spousta receptů. Dělám tedy novou verzi knihy, teď jsem se do toho vehementně opřela, tak
doufám, že tento rok projekt dokončím. Jo, prosím vás, teď sháním domácí prasátko. Nevíte o nějakém? 

* Myslíte ten druh, co si lidé chovají v bytech? A v některých případech s nimi i spí v posteli? 

Ano, byl o tom zajímavý dokument v televizi. Před deseti lety tady zverimexy začaly prodávat prasátka s tím, že jsou zakrslá a
nevyrostou. Spousta lidí si tehdy kupovala tahle prasátka do bytu, ale nakonec jim z nich vyrostli obrovští vepři. Takže jsou
lidé, kteří, jako já mám doma psa a chodím s ním do parku, takhle mají prase. Něco takového sháním, protože je spousta
receptů s vepřovým, kdy by se prase na fotografii vyjímalo. Nedaří se mi ale nikoho takového najít. 

* Potkával jsem kdysi slečnu s prasetem na vodítku v pražských Vršovicích, ale to už je dávno. Třeba se vám po rozhovoru
někdo ozve… 
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Právě, rozhazuju sítě, jak se dá. Znám chov prasat, takže vím, jak složité je mít ho jako domácí zvíře. Klobouk dolů, když se do
toho někdo pustí. Potřebuji prostě prasátko, které by bez problémů mohlo přijít do ateliéru. 

* Jak jste se dostala k focení? 

Vždycky mě fotografie bavila. Nejprve jsem ale studovala žurnalistiku, té jsem se chtěla věnovat. Jenže fotožurnalismus tam
učila skvělá paní, Alena Lábová, která dokázala v člověku probudit určitý typ nadšení. Zároveň nebyla pedagogem, kterého by
měli všichni rádi. Jenže dokázala lidi rozhořet pro určitou věc. Najednou jsem měla člověka, který mě učil systematicky
přemýšlet, takže jsem se focení začala věnovat víc. Šla jsem studovat Institut tvůrčí fotografie a pak ještě umprumku. Teď už se
focení věnuji naplno jak teoreticky, tak prakticky. Jsem například kurátorkou fotografické výstavy v humpolecké Osmičce a
zároveň fotím nejrůznější věci v rámci osobních projektů. 

* Loni vám vyšla velká kniha plná fotografií o novodobých zámeckých pánech, jež představuje zajímavé proměny ruin, ale i lidí,
kteří si je pořídili. Jak jste se k tomu dostala? 

Hodně jsem se věnovala inscenované fotografii a v létě 2018 jsem hledala téma, které by se více dotýkalo reality. Na zámecké
pány jsem přišla díky kamarádovi mojí sestry. Byl u nás na návštěvě a řekl: Pojeď se podívat k tátovi na zámek. Tak to začalo. 

* A stále pokračuje, i když kniha s jejich výběrem vyšla. Když jsme domlouvali rozhovor, chystala jste se na další focení. Dělal
jsem nedávno rozhovor s kastelánem Vranova nad Dyjí a tam měli v interiérech čtyři stupně. Nepozlobí někdy fototechnika kvůli
rozdílnosti podmínek venku a uvnitř? 

Mám naštěstí fototechniku, kterou hned tak něco neskolí. Problém jsem měla spíš s tím, abych nestrhla nějaký drahý lustr.
Fotografie pro tuto knihu jsem hodně svítila ateliérovými světly, proto si myslím, že je výsledek hodně na hranici dokumentární
a inscenované fotografie. Což je ale vlastně i dobře, protože v zámcích je tmavo. Samozřejmě je tam fakt zima, takže musím
přiznat, že celodenní focení v zimě na zámcích je docela otužování. Někteří majitelé jsou ale takoví tvrďáci, že v nich žijí
celoročně. 

***

KATEŘINA SÝSOVÁ 

Česko-německá publicistka, fotografka a kurátorka je spoluautorkou knihy „Aby po nás něco zůstalo: Zpověď novodobých
zámeckých pánů“. Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK , fotografii na ITF a teorii a dějiny umění na VŠUP. Věnuje se zejména
inscenované fotografii, cíleně pracuje i s fotografickým vtipem a kýčem, jedním z jejích projektů je Kukbuk. V soutěži Osobnost
české fotografie 2020 získala 2. místo v kategorii tvůrců do 30 let. Její práce je možné najít na Instagramu pod profilem
@kejtsy. 

Foto autor:   FOTO: KATEŘINA SÝSOVÁ
Foto popis:   Vepřová panenka
Foto autor:   ARCHIV KATEŘINY SÝSOVÉ
Foto popis:   Kuře na paprice
Foto popis:   Kapr
Foto popis:   Svíčková
Foto popis:   Utopenci
Foto popis:   Jablka v županu
Foto popis:   Věnečky
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Fiala i premiéři Polska a Slovinska jsou na Ukrajině. Setkají se se Zelenským URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK, Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 00:16 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
Premiér Petr Fiala (ODS) s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou navštíví jako
zástupci Evropské rady Kyjev. Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Fiala o cestě informoval na twitteru v
08:24, podle vyjádření mluvčího polské vlády vlak v 08:30 přejel polsko-ukrajinskou hranici. Polské příhraniční město Přemyšl
je od Kyjeva vzdálené přes 600 kilometrů a cesta vlakem trvá zhruba sedm až devět hodin.

""Vaše návštěva Kyjeva v této pro Ukrajinu těžké době je silným důkazem podpory. Velmi si toho vážíme," uvedl prezident
Zelenskyj na sociální síti Telegram, kde zveřejnil také záběry ze setkání. Toho se kromě trojice šéfů vlád zúčastnil rovněž
polský vicepremiér a de facto nejvlivnější polský politik Jaroslaw Kaczyński.
Fiala vyjádřil Ukrajině podporu. „Nejste sami, Evropa vám stojí po boku,“ řekl po jednání v Kyjevě. Janša uvedl, že Ukrajina
patří do Evropy. „Budeme podporovat vaše členství v EU,“ přislíbil Zelenskému. Podle Morawieckého pak Ukrajina musí mít k
dispozici zbraně nutné k obraně.

Zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi. Jde o první
návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února.
Před setkáním Zelenským politici jednali také s premiérem Šmyhalem, který na twitteru napsal, že hovořili o podpoře Ukrajiny a
posílení sankcí kvůli ruské agresi. "Odvaha opravdových přátel," ocenil výpravu trojice ministerských předsedů do
ostřelovaného Kyjeva šéf ukrajinské vlády.
Fiala už dříve během dneška uvedl, že cesta do Kyjeva je zorganizována po konzultacích s předsedou Evropské rady
Charlesem Michelem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle něj je o ní informováno mezinárodní
společenství včetně OSN.

Premiéři Česka, Polska a Slovinska jednají v Kyjevě s ukrajinskými představiteli. Do ukrajinské metropole Petr Fiala, Mateusz
Morawiecki a Janez Janša dorazili vlakem. Jejich ukrajinský protějšek Denys Šmyhal ocenil jejich odvahu. Zástupci
středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi.
"Tady, ve válkou rozedraném Kyjevu, se píší dějiny. Tady svoboda svádí souboj se světem tyranie. Tady se hraje o
budoucnost nás všech. Evropská unie podporuje Ukrajinu, která se může spolehnout na pomoc svých přátel - toto poselství
jsme s sebou dnes přivezli do Kyjeva," napsal po příjezdu do Kyjeva Morawiecki na twitteru.
"Do Kyjeva dnes jménem Rady EU přijel Morawiecki, Janša a Fiala. Odvaha opravdových přátel! Jednáme o podpoře Ukrajiny a
posílení sankcí proti ruské agresi," napsal na twitteru ukrajinský premiér Šmyhal.
Trojici šéfů vlád do Kyjeva doprovází i polský vicepremiér a de facto nejvlivnější politik v Polsku Jaroslaw Kaczyński.
Politologové považují cestu Fialy za důležité gestoPolitologové oslovení ČTK považují cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS)
a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto. Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU,
tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. Pavel Havlíček z
téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické podpory může mít návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a
poměrů na místě včetně toho, jakou další podporu, pomoc a vybavení může Západ Ukrajině dodat."Důvodem je, že hlavní hlas
v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé a až moc vstřícné, ale také
vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy východní Evropy jsou schopny
definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo znamenat 'pouze' morální vzpruhu.
Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší podpoře Ukrajiny, včetně vojenské.
Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky," poznamenal.To, že Evropskou radu reprezentují politici z
tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle něj mezi nejaktivnějšími podporovateli
Ukrajiny. "Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily udělení kandidátského statusu Ukrajině,
což je velmi silné symbolické gesto," uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí postavení zemí ze střední Evropy. "O to
více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat," sdělil.
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Český premiér Fiala v Kyjevě: My víme, že bojujete i za naše životy URL
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes v Kyjevě setkal s premiéry Česka, Polska a Slovinska.

Jejich návštěvu Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích označil za silný projev podpory pro Ruskem napadenou Ukrajinu.
Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša dorazili do Kyjeva vlakem. Jejich ukrajinský protějšek Denys Šmyhal ještě před
večerním setkáním s hlavou státu ocenil odvahu státníků. 
Evropa vám stojí po boku, ujistil Fiala v Kyjevě 
Evropa stojí Ukrajině po boku, ujistil dnes večer v Kyjevě po jednání se Zelenským Fiala Víme, že bojujete i za naše životy a
naši svobodu. Nejste sami, naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku ," prohlásil večer před novináři Fiala po
setkání se Zelenským. Morawiecki zdůraznil, že Ukrajina musí mít k dispozici zbraně, aby se mohla účinně bránit, slovinský
premiér prohlásil, že východoevropská země patří do Evropy. "Budeme samozřejmě podporovat vaše členství" v EU, uvedl
Janša. 
Vaše návštěva Kyjeva v této pro Ukrajinu těžké době je silným důkazem podpory. Velmi si toho vážíme," uvedl prezident
Zelenskyj na sociální síti Telegram , kde zveřejnil také záběry ze setkání. Toho se kromě trojice šéfů vlád zúčastnil rovněž
polský vicepremiér a de facto nejvlivnější polský politik Jaroslaw Kaczyński. 
Zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi. Jde o první
návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února. 
Přes setkáním Zelenským politici jednali také s premiérem Šmyhalem, který na twitteru napsal, že hovořili o podpoře Ukrajiny a
posílení sankcí kvůli ruské agresi. "Odvaha opravdových přátel," ocenil výpravu trojice ministerských předsedů do
ostřelovaného Kyjeva šéf ukrajinské vlády. 
Fiala už dříve během dneška uvedl, že cesta do Kyjeva je zorganizována po konzultacích s předsedou Evropské rady
Charlesem Michelem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle něj je o ní informováno mezinárodní
společenství včetně OSN. 
Politologové považují cestu Fialy a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto 
Politologové oslovení ČTK považují cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS) a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto.
Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní
analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. Pavel Havlíček z téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické
podpory může mít návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a poměrů na místě včetně toho, jakou další
podporu, pomoc a vybavení může Západ Ukrajině dodat. 
Východní Evropa v EU podle Boháčka hraje dlouhodobě méněcennou roli a není schopna se prosadit. Platí to i v otázce
společné zahraniční a bezpečnostní politiky, proto se upíná mnohem více ke Spojeným státům a Severoatlantické alianci
(NATO). 
"Důvodem je, že hlavní hlas v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé
a až moc vstřícné, ale také vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy
východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček. 
Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo
znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší
podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky," poznamenal. 
To, že Evropskou radu reprezentují politici z tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle
něj mezi nejaktivnějšími podporovateli Ukrajiny. "Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily
udělení kandidátského statusu Ukrajině, což je velmi silné symbolické gesto," uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí
postavení zemí ze střední Evropy. "O to více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat," sdělil. 
Návštěva může podle Havlíčka přispět k symbolické podpoře Ukrajiny a Kyjeva v jejich obraně proti ruským okupantům i k
psychologickému ujištění, že Evropa za nimi stojí. "V těchto vypjatých momentech je velmi důležité, že evropští státníci do
Kyjeva odjeli, o čemž byly zpraveny jak mezinárodní organizace, tak s velkou pravděpodobností Rusové, aby se předešlo
bezpečnostnímu riziku," uvedl. Hovořil i o praktickém rozměru cesty vzhledem k výměně informací o možnostech další pomoci. 
Podle Boháčka se otevírá cesta k větší jednotě a schopnosti EU řešit obranu a bezpečnost. Konkrétně jde o prosazení důrazu
na obranu východního křídla Evropy, a ne jen jižního. "Tedy nestabilní oblasti severní Afriky a Blízkého východu, které jsou
zásadní například pro Francii, jako hlavní hlas v obranné integraci EU," sdělil. EU se bude muset zaobírat nejen malými
intervencemi a konflikty v sousedství, ale i konvenční válkou, což byl úkol přenechávaný dlouhodobě NATO, dodal. 
Domnívá se také, že situace může přispět ke změně závislosti na Spojených státech v otázce bezpečnosti. Washington má
podle Boháčka poměrně rezervovaný přístup k válce na Ukrajině a Evropa si uvědomuje, že tento konflikt je zejména její
problém, specificky pak problém východní Evropy. "Pokud budou východoevropské státy společně schopné toto téma vést v
EU, otevírají se dveře pro vznik obranyschopné a autonomní Evropy," doplnil analytik. 
(Zdroj: čtk, foto: Twitter @MorawieckiM) 

Čína a Rusko: komplikovaný vztah
TV , Datum: 15.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 02:11 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 313 929,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
No a tématu pokračujeme. Zajímat nás teď je bude pozice tří důležitých států a těmi jsou Čína, Turecko a Izrael. Ve studiu Irena
Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově, dobrý večer.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
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Tomáš Laně, bývalý diplomat a první velvyslanec Česka v Turecku. Vítám vás.

Tomáš LANĚ, bývalý diplomat 
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
A ve spojení s námi taky Martin Hála, sinolog a ředitel projektu Sinopsis. Dobrý večer i vám.

Martin HÁLA, sinolog, ředitel projektu Sinopsis 
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Pane Hálo, jak byste popsal aktuální vztah mezi Ruskem a Čínou? Je to nějaké ochlazení, možná deziluze, anebo je to všechno
jenom jaksi na povrchu a navenek to tak vypadá a pod tím povrchem běží všechno podle starých pravidel?

Martin HÁLA, sinolog, ředitel projektu Sinopsis 
No tak Čína je dneska vlastně nejbližší spojenec Ruska. Pomineme-li některé bývalé sovětské republiky nebo vyloženě
/nesrozumitelné/ režimy, jako je ten Lukašenkův v Bělorusku nebo Asadův v Sýrii. Začátkem února uzavřely obě země nové,
nové spojenectví, novou alianci bez hranic a bez zakázaných zón, jak to formulovali v tom dokumentu. Mezi vůdci obou zemí,
mezi Si Ťin-pchingem a Putinem zjevně panuje i značná, značné osobní přátelství založené na velmi podobném vidění světa. Z
toho také vyplývá, že právě proto, že některé věci /nesrozumitelné/, tak je otázka, zdali bude, zda by Čína případně měla, byla
ochotna nějak vyvíjet tlak na /nesrozumitelné/ evropského postupu na Ukrajině.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Pane Laně, vy jste řekl, že Putin využívá Turecko proti Západu, jak se to konkrétně podle vás projevuje?

Tomáš LANĚ, bývalý diplomat 
Tak především, že Turecko je členem NATO a snaží se to Turecko od NATO co nejvíce vzdálit, eventuálně využívat nějak jeho
vztahu k NATO. A tomu, tomu samozřejmě stačí, aby rozséval v západní alianci nesoulad, že jo, protože Putin, pardon, Erdogan
se snaží dělat svoji velmocenskou politiku a využívá oken příležitosti, aby toho dosáhl.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Jak velkou roli v tom může hrát, dejme tomu, nějaká osobní chemie mezi oběma prezidenty, tedy Putinem a Erdoganem,
potažmo oběma, dvěma autoritáři?

Tomáš LANĚ, bývalý diplomat 
Musím vám sdělit svoji dnešní zkušenost z takového, z četby jednoho komentáře v největším hlavním vládním tureckém deníku,
kde komentátor srovnává Putina s Erdoganem a tvrdí o nich, že jsou to oba bojovníci proti nespravedlnosti Západu, jo, že oba,
oba se snaží, Erdogan vystupuje hrdinně za obranu muslimů a za obranu třetího světa a takže tam je prostě, tam není, není
tam osobní chemie, to, to bych neřekl. Je tam vypočítavé chladné partnerství. A obě strany sledují své vlastní zájmy. Hodí se
jim současné spojenectví, byť Rusko má v tomto případě vždy navrch.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Paní Kalhousová, Izrael se k sankcím zatím nepřipojil. Sází na to, že by mohl být prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou. Mohl
by skutečně anebo, řekněme, tímto lavírováním, máme na to takové české slovo maskuje jistou neochotu se jasně vyslovit a
jasně se postavit na jednu stranu toho konfliktu?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak vlastně ti nejvyšší izraelští představitelé se trošičku liší, protože na jedné straně je Naftali Bennett, který je velmi opatrný a
dalo by se říct, že lavíruje, jak říkáte. Na druhé straně je i Lapid, ministr zahraničních věcí, který je čím dál tím ostřejší v těch
vyjádřeních a zcela jasně se postavil na stranu Ukrajiny, odsoudil Rusko, a dokonce řekl, že Izrael nebude tím místem skrz,
které by bylo možné obcházet sankce proti, proti Rusku, takže tam vidíme určité, určité rozdělení, ale jinak ano, Izrael si zatím
zachovává takovou částečně nekritickou pozici vůči Rusku, ne neutrální a nekritickou, protože prostě chce být tím
prostředníkem, protože jím, zdá se, že je.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
No a může být nestranným prostředníkem, když Volodymyr Zelenskyj mluvil o tom, že mu premiér Bennett radil přijmout ruské
podmínky?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Ale tak tato zpráva už byla poměrně dementována, že to tak nebylo, že, že, že prostě Naftali Bennett nic takového po
Zelenském nechtěl už také proto, že sám ještě nevěděl, jaké ty ruské požadavky jsou, my to koneckonců nevíme dosud, takže
to bylo spíš bych řekla takový nátlak možná na Izrael, takže tato zpráva asi není úplně pravdivá. Naopak vlastně v těch
posledních dnech se zase objevuje, že prostě Ukrajinci v uvozovkách jakoby chválí Izrael za ty pokusy, ale prostě myslím si, že
samozřejmě Izrael je v té pozici poměrně těžké. A ukrajinská strana poměrně dobře ví, jak toho využívat, například v neděli
bude Zelenskyj mluvit ke členům Knesetu, izraelskému parlamentu a bude velmi zajímavé vlastně, jakou, jakým tónem s nimi
bude mluvit a co bude ta jeho hlavní zpráva.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Pane Hálo, v amerických médiích se objevily informace o tom, že Rusko požádalo Čínu o vojenskou a zřejmě i o nějakou
ekonomickou pomoc. Obě strany to sice popírají, ale podle vás je něco takového pravděpodobné, že by k tomu mohlo dojít?

Martin HÁLA, sinolog, ředitel projektu Sinopsis 
Ano, ano, já slyším nějaký hlas ve sluchátcích, už je to v pořádku. Ano, já myslím, že ta zpráva je poměrně věrohodná nebo
pravděpodobná, ostatně dneska nebo respektive včera o tom zjevně jednal americký poradce pro bezpečnost Jake Sullivan s
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nejvyšším čínským diplomatem Jang Ťie-čch'. Myslím, že na prvním místě je třeba si uvědomit, to je ta základní premisa, že
Čína si nemůže dovolit nechat ten čínský, ten ruský režim prezidenta Putina padnout, protože by přišla o velmi důležitého
spojence a naopak na jeho místo by mohla v Rusku vyrůst nějaká konkurence, nějaký konkurent, čili je velmi pravděpodobné,
že nějaká jednání o nepochybně o pomoc ekonomické, tak pravděpodobně i nějaký jednání o pomoci vojenské probíhají.
Otázka je, nakolik si něco takového Čínská lidová republika v současné atmosféře toho celosvětového vzedmutí, podpory pro
Ukrajinu může politicky dovolit, protože pokud by skutečně přistoupila k nějaké konkrétní vojenské pomoci, třeba dodávkou
některých zbraňových systémů, tak by se to velmi negativně odrazila na jejím mezinárodním renomé.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Říkáte, že, že Čína jaksi nemůže se od Ruska odvrátit, tzn. že vlastně výzva Jense Stoltenberga, generálního tajemníka NATO,
aby se tedy Čína jasně vyjádřila a připojila se k sankcím, není reálná, aby byla naplněna?

Martin HÁLA, sinolog, ředitel projektu Sinopsis 
Já myslím, že to příliš reálné není. My už jsme poukázali na tu vzájemnou nebo vzájemné prohlášení o tom, novém typu aliance
mezi Ruskem a Čínou z počátku února, tam jsou velmi silné formulace. Je jasné, že ten vztah, jak to ostatně vyjadřují někteří
čínští diplomaté, skálopevný, čili je velmi nepravděpodobné, že by se Čína jednostranně připojila k nějakému sankčnímu
režimu, naopak je pravděpodobnější, že nejrůznějšími způsoby napomůže Rusku, jak ho obcházet.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Pane Laně, Turecko využívá ruský zemní plyn. Rusko, pokud se nepletu, tam staví jadernou elektrárnu. Toto Ankara nevnímá
jako jisté bezpečnostní riziko? Ptám se na to v souvislosti s tím, když teď sledujeme, jak vlastně bolestně se Evropa rozhoduje o
tom, jestli a jak rychle se má sama odstřihnout od těchto ruských surovin.

Tomáš LANĚ, bývalý diplomat 
Turecko tohle takhle nevnímá. V Turecku je dokonce i v opozičních kruzích je postoj k Západu velice rezervovaný, protože
Turecko má pod kůží zakódovaný strach ze svého, ze svého rozdělení, oni už od první světové války, kdy Osmanská říše byla
vlastně poražena a rozdělena západními velmocemi a teprve Atatürk vybojoval republiku, tak od té doby oni mají vůči Západu
takový rezervovaný až obezřetný postoj.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
A má vlastně Turecko směrem k Rusku nějaké páky, je tou pákou například Bospor?

Tomáš LANĚ, bývalý diplomat 
To ano, ale podle montreuxské dohody mohou v dobách míru proplouvat všechny lodi, v dobách války může Turecko zakázat
průplav, proplouvání válečných plavidel, nicméně nikoliv zemím pobřežním, /nesrozumitelné/, jak zní v anglickém originále. Čili
Rusko je pobřežní země Černého moře a může tam proplouvat i se svými válečnými loděmi, i když Turecko uzavřelo přístup
teďko, takže lodě, které se vracejí, už se tam, už by se tam dostat neměly, nicméně oni je můžou propustit, protože litera
montreuxské dohody umožňuje, že se lodě, které mají kotviště v Černém moři, mohou vracet.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Paní Kalhousová, dají se odhadnout další kroky Izraele? Vy už jste naznačila, že jaksi z Izraele zaznělo i to, že určitě jaksi
nebude otevírat dveře ruským oligarchům, ale možná až čtyřicítka z nich má izraelské občanství, jak se k nim země teď
zachová?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To nevíme, protože vlastně Izrael nemá zákon, který by mohl sankcionovat vlastní občany, takže tam to bude samozřejmě z
tohoto pohledu velmi problematické. Na druhou stranu zřejmě zafungují izraelské banky, které opravdu nemají zájem na tom,
aby se například ocitly na sankčním seznamu Spojených států amerických, takže v Izraeli se mluví o tom, že vlastně se pokusí
uzavřít všechny možné díry, v uvozovkách, které by, které existují pro to, aby vlastně ty ruské peníze mohly přes izraelské
banky plynout, takže asi zřejmě nepůjde o připojení se k těm sankcím zcela otevřeně, ale půjde o to prostě zabránit tomu, aby,
aby vlastně ti oligarchové mohli Izrael využívat jako prostředníka pro převedení těch peněz ven.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Děkuju vám, že jste byli našimi hosty a vnesli širší souvislosti a širší vhled do té problematiky, o které tady mluvíme, tedy do
ukrajinsko-ruského konfliktu. Díky, na shledanou.

Tomáš LANĚ, bývalý diplomat 
Děkujeme.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Děkujeme.

Martin HÁLA, sinolog, ředitel projektu Sinopsis 
Na shledanou.
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Prezident Zelenskyj: Návštěva premiérů Česka, Polska a Slovinska je silný projev podpory.

Premiér Petr Fiala (ODS) se včera nečekaně vydal do ostřelovaného Kyjeva. Spolu s předsedy vlád Polska a Slovinska
Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou se jako první zahraniční lídři od začátku ruské invaze osobně setkali s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem.
Prezident Zelenskyj při večerní schůzce označil návštěvu premiérů Česka, Polska a Slovinska za silný projev podpory.
Po jednání s prezidentem vystoupili premiéři na tiskové konferenci. Všichni se vyslovili pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.
„Jsme tu, abychom vyjádřili podporu vašemu boji, vaší zemi. Bojujete za své životy, za své rodiny, za svou zemi. Ale my víme, že
bojujete i za naši svobodu. Hlavním cílem naší návštěvy je vyjádřit to, že nejste sami. Naše země stojí po vašem boku. Evropa
stojí po vašem boku,“ prohlásil český premiér Petr Fiala.
Trojici předsedů vlád doprovázel také polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński.
Společně vyrazili včera ráno vlakem z polského Přemyšlu, který leží přímo na hranicích s Ukrajinou. Čekala je přes 600
kilometrů dlouhá cesta do Kyjeva, která běžně trvá sedm až devět hodin.
O dalších podrobnostech cesty delegace kvůli bezpečnosti neinformovala. Po deseti hodinách cesty nakonec polský premiér
Morawiecki oznámil, že vlak bezpečně dorazil do Kyjeva.
Jednání začalo ve 20 hodin místního času. Přesně v tu dobu přitom v Kyjevě začal kvůli hrozbě ostřelování platit zákaz
vycházení, který trvá až do čtvrtka. Městem už v průběhu dne několikrát zněly sirény.

Politici ocenili odvahu

Cestu premiéra Fialy do válečné zóny včera ocenila většina českých politiků. Jeho kroky podle mluvčího Jiřího Ovčáčka plně
podporuje i prezident Miloš Zeman.
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) tím Česko dokazuje, že plně stojí za Ukrajinou. „Je to jasné a silné politické
gesto,“ řekl Lipavský.

Pokračování na str. 3 Premiér Fiala v Kyjevě

Pokračování ze str. 1

Premiéru Fialovi vyjádřil podporu také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová
(TOP 09). Cestu ocenil i místopředseda opozičního ANO Ivo Vondrák. „Přeji šťastný návrat. Je to krok nesmírně riskantní, ale
také odvážný,“ vzkázal Fialovi.
Návštěva obléhaného Kyjeva se připravovala řadu dní v přísném utajení. „Definitivní rozhodnutí padlo v pátek na summitu
Evropské unie ve Versailles,“ uvedl včera šéf polské premiérské kanceláře Michal Dworczyk.
Fiala pak o cestě v noci na včerejšek informoval ministry českých silových resortů. „Detaily se dotahovaly ještě v noci,“ připustil
mluvčí vlády Václav Smolka.
Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) byl premiér odhodlaný do Kyjeva jet. „Je to signál Ukrajině, že Česko stojí na
její straně a že prezident Zelenskyj má naši absolutní podporu,“ uvedla.

Důležité gesto

Podle odborníků je Fialova cesta důležitým gestem. „Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování
Evropské unie, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti,“ tvrdí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček.
Východní státy podle něj v Evropské unii hrají dlouhodobě méněcennou roli a nejsou schopny se prosadit. To by však odvážná
návštěva nyní mohla částečně změnit.
Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  považuje cestu za velmi důležitou. „I kdyby měla
znamenat ‚pouze‘ morální vzpruhu. Východní křídlo Evropské unie by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší
podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky,“ poznamenal.
V souvislosti s odvážnou návštěvou trojice premiérů se začalo spekulovat, zda do Kyjeva nedorazí další západní státníci.
Návštěvu však včera nikdo oficiálně nepotvrdil.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko včera v dopise požádal o návštěvu papeže Františka. Přítomnost duchovního vůdce by podle něj
mohla přispět k tomu, aby ruská armáda zastavila ostřelování města. Vatikán se k pozvání doposud nevyjádřil. Papež František
nicméně opakovaně apeloval na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby válku na Ukrajině zastavil.

Je to signál Ukrajině, že Česká republika stojí na její straně a že prezident Zelenskyj má naši absolutní podporu.

Jana Černochová (ODS) ministryně obrany

O autorovi: Jiří Vachtl, reportér MF DNES
Foto autor:   Foto: Facebook Volodymyra Zelenského
Foto popis:   Setkání uprostřed války Premiér Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska se v Kyjevě setkali s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta středoevropských politiků na Ukrajinu, deptanou bezohlednou ruskou agresí,
vzbudila značný mezinárodní ohlas.
Foto autor:   Foto: Twitter P. Fialy
Foto popis:   Společně za Zelenským Premiér Petr Fiala vyrazil včera vlakem do Kyjeva vyjádřit podporu boji Ukrajiny proti
Rusku. Společně s ním cestovali premiéři Polska a Slovinska Mateusz Morawiecki (druhý zleva) a Janez Janša (vlevo) a polský
vicepremiér Jaroslaw Kaczyński (druhý zprava).
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Prezident Zelenskyj: Návštěva premiérů Česka, Polska a Slovinska je silný projev podpory.

Premiér Petr Fiala (ODS) se včera nečekaně vydal do ostřelovaného Kyjeva. Spolu s předsedy vlád Polska a Slovinska
Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou se jako první zahraniční lídři od začátku ruské invaze osobně setkali s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem.
Prezident Zelenskyj při večerní schůzce označil návštěvu premiérů Česka, Polska a Slovinska za silný projev podpory.
Premiéři už dopředu deklarovali, že společná cesta má zejména symbolický význam. „Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou
podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a nezávislosti,“ uvedl Fiala při odjezdu. Trojici předsedů vlád doprovázel také
polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Společně vyrazili včera ráno vlakem z polského Přemyšlu, který leží přímo na hranicích
s Ukrajinou. Do Kyjeva je čekala přes 600 kilometrů dlouhá cesta, která běžně trvá sedm až devět hodin. O dalších
podrobnostech cesty delegace kvůli bezpečnosti neinformovala. Po deseti hodinách cesty nakonec polský premiér Morawiecki
oznámil, že vlak bezpečně dorazil do Kyjeva.
Jednání začalo ve 20 hodin místního času. Přesně v tu dobu přitom v Kyjevě začal kvůli hrozbě ostřelování platit zákaz
vycházení, který trvá až do čtvrtka. Městem už v průběhu dne několikrát zněly sirény.

Politici ocenili odvahu

Cestu premiéra Fialy do válečné zóny včera ocenila většina českých politiků. Jeho kroky podle mluvčího Jiřího Ovčáčka plně
podporuje i prezident Miloš Zeman.
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) tím Česko dokazuje, že plně stojí za Ukrajinou. „Je to jasné a silné politické
gesto,“ řekl Lipavský. Fialovi vyjádřil podporu také předseda Senátu Miloš Vystrčil či šéfka Sněmovny Markéta Pekarová
Adamová. Cestu ocenil i místopředseda opozičního hnutí ANO Ivo Vondrák. „Přeji šťastný návrat. Je to krok nesmírně riskantní,
ale také odvážný,“ vzkázal Fialovi.

Pokračování na str. 3 Premiér Fiala v Kyjevě

Pokračování ze str. 1

Návštěva obléhaného Kyjeva se připravovala řadu dní v přísném utajení. „Definitivní rozhodnutí padlo v pátek na summitu
Evropské unie ve Versailles,“ uvedl včera šéf polské premiérské kanceláře Michal Dworczyk.
Premiér Fiala pak o cestě v noci na včerejšek informoval ministry českých silových resortů. „Detaily se dotahovaly ještě v noci,“
připustil mluvčí vlády Václav Smolka.
Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) byl premiér odhodlaný do Kyjeva jet. „Je to signál Ukrajině, že Česko stojí na
její straně a že prezident Zelenskyj má naši absolutní podporu,“ uvedla ministryně. Premiéra v nepřítomnosti včera dočasně
zastoupil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Důležité gesto

Podle odborníků je Fialova cesta důležitým gestem. „Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování
Evropské unie, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti,“ tvrdí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček.
Východní státy podle něj v Evropské unii hrají dlouhodobě méněcennou roli a nejsou schopny se prosadit. To by však odvážná
návštěva nyní mohla částečně změnit.
Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  považuje cestu za velmi důležitou. „I kdyby měla
znamenat ‚pouze‘ morální vzpruhu. Východní křídlo Evropské unie by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší
podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky,“ poznamenal Mlejnek.

Přijedou i další?

V souvislosti s odvážnou návštěvou trojice premiérů se začalo spekulovat, zda do Kyjeva v dalších dnech nedorazí také další
západní státníci. Návštěvu však včera nikdo oficiálně nepotvrdil.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko včera v dopise požádal o návštěvu papeže Františka. Přítomnost duchovního vůdce by podle něj
mohla přispět k tomu, aby ruská armáda zastavila ostřelování města. Vatikán se k pozvání doposud nevyjádřil. Papež František
nicméně opakovaně apeloval na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby válku na Ukrajině zastavil.

Je to signál Ukrajině, že Česká republika stojí na její straně a že prezident Zelenskyj má naši absolutní podporu.

Jana Černochová (ODS) ministryně obrany

Verze vydání: Tato zpráva vyšla v prvním vydání
O autorovi: Jiří Vachtl, reportér MF DNES S přispěním ČTK
Foto autor:   Foto: Facebook Volodymyra Zelenského
Foto popis:   Setkání uprostřed války Premiér Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska se v Kyjevě setkali s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta středoevropských politiků na Ukrajinu, deptanou bezohlednou ruskou agresí,
vzbudila značný mezinárodní ohlas.
Foto autor:   Foto: Twitter P. Fialy
Foto popis:   Společně za Zelenským Premiér Petr Fiala vyrazil včera vlakem do Kyjeva vyjádřit podporu boji Ukrajiny proti
Rusku. Společně s ním cestovali premiéři Polska a Slovinska Mateusz Morawiecki (druhý zleva) a Janez Janša (vlevo) a polský
vicepremiér Jaroslaw Kaczyński (druhý zprava).
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Emeritní ředitel prostějovské knihovny Miloš Kvapil oslavil pětasedmdesátiny
TISK , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: Prostějovský týden , Strana: 11 , Autor: Hana Bartková , Vytištěno: 1 480 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
16.03.2022 02:51 , Rubrika: Čtenář reportér z Prostějovska , AVE: 19 852,23 Kč , Země: Česko
Městská knihovna v Prostějově „rozjela“ již naplno svoje veřejné aktivity. Její první březnová akce měla trochu tajemný název
MQ 75. Jeho obsah nám odhalil až podtitul – čtení z tvorby Miloše Kvapila, emeritního ředitele prostějovské knihovny u
příležitosti jeho životního jubilea. 

LITERÁRNÍ PODVEČER NA POČEST JUBILANTA 

Čtvrteční podvečer 3. března byl zasvěcen poezii a role recitátorů se ujali jubilant a jeho přítel, divadelník a známý prostějovský
kulturní činitel Miloš Forst. V úvodě zazněla ukázka z Pochodu knihovníků, jehož autorem je jeho spolužák, přítel, prostějovský
rodák a hudební skladatel Karel Řičánek. 
Miloš Kvapil nejen četl, ale komentoval ukázky. Poezii píše od roku 2002. 
Vyšlo mu šest básnických sbírek: Eukleidovská Seč klásků lásky (2003), Císařovy vousy (2012), O přírodě – Peri Fyseos
(2013), Útesy času (2014), Ad Maiorem Dei Gloriam = K větší cti a chvále Boží (2016, 2. rozšířené vydání 2018), Mlhy podzimní
noci (2020). 
V roce 2015 vyšla kniha označená jako výbor a dodatky textů o zemích půlnočních Vůně moře a lišejníku (v anglickém překladu
Miroslava Resslera a Kateřiny Javorské). 
Tematika jeho veršů je různorodá a bohatá. Najdeme v nich lyriku, epiku, úvahy o životě, historii, křesťanství, milované Řecko s
filozofy, ale také havrany, sovy, stromy, cesty, východy slunce, buky, fylity, pomněnky…Nechybí ani inspirace Knihou čtení od
Alberta Manguela. Tyto texty píše pro své přátele a potom je na návrších předčítá. Právě tito přátelé byli přítomni na literárním
podvečeru. Byli mezi nimi například geolog a aktivní turista Václav Kopečný, nakladatelka Hana Dziková z olomouckého
nakladatelství CULTUM, emeritní ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Vladislav Raška a exprimátor Prostějova
Miroslav Pišťák. 
Na závěr přednesl Miloš Forst dvě básně na počest jubilanta – Píseň o nejhlubší vině od Jana Skácela a Legendu od Jiřího
Haussmanna. 

KNIHY JSOU PRO NĚJ PATNÍKY LEMUJÍCÍ CESTU ŽIVOTEM 

Prostějovský rodák (*15. února 1947) absolvoval v roce 1965 zdejší gymnázium. Potom studoval obor knihovnictví a vědecké
informace na Fakultě  sociálních  věd  a publicistiky UK v Praze  (1971). Působil jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v
Olomouci, v Informačním centru Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, jako vedoucí Informačního centra UP v Olomouci,
knihovník technické knihovny Moravských železáren v Olomouci, vedoucí Informační služby Městského úřadu v Prostějově a od
roku 1997 do března 2009 jako ředitel Městské knihovny v Prostějově. 
Miloš Kvapil je nejen básník, ale také aktivní turista, milovník přírody, dobré knihy a hudby. Je autorem drobných vlastivědných
publikací věnovaných Prostějovu a Prostějovsku, studií i článků. V letech 1992–2009 byl editorem prostějovské Štafety, do níž
také přispíval. Je nositelem Ceny města Prostějova za přínos k rozvoji knihovnictví (2009) a Ceny českých knihovníků (2007).
Žije v Moravské Třebové, ale do Prostějova se rád vrací. 

Robinsonka Terry Dušková: Kdo má podle ní největší šanci vyhrát Survivor a kdo princip soutěže naopak vůbec
nepochopil? URL
Automatický překlad
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Tereza Dušková je finalistkou druhé řady reality show Robinsonův ostrov, přičemž vítězství jí tenkrát uteklo o fous. Připouští, že
za to mohla nejspíš i nešťastně zvolená závěrečná řeč, kterou by dnes změnila. Své účasti v soutěži ale rozhodně nelituje a
naopak s chutí hltá každou novou epizodu obdobné reality show Survivor Česko & Slovensko. Na svém YouTube kanále
vydává dokonce reakční videa. Kdo je podle ní adeptem na výhru? Ke komu ona sama pociťuje největší sympatie a antipatie?
Podcenila podle ní produkce výběr soutěžících? A na který zážitek z Robinsonova ostrova Terry nejraději vzpomíná? Nejen na
to přišla v rozhovoru pro Zítřek řeč.

Terry, jaké jsou vaše dojmy z reality show Survivor Česko & Slovensko? 
Prozatím převládají pozitivní dojmy. Snažím se na to koukat tak, že jsme stále na začátku a nemáme takové zkušenosti jako
například tvůrci amerického Survivora. Samozřejmě jsou zde mezery, ze kterých mi občas slzí oči, ale z každé chyby se jistě
poučí a v další sérii se toho vyvarují. Bezpochyby je zde mnoho fanoušků, kteří by si to také chtěli zkusit, a pokud k tomu
budeme všichni přistupovat negativně a neumožníme jim se zlepšovat, tak další řady už nebudou. Podle mě by to byla velká
škoda. Každopádně vidím nedostatky například ve výběru hráčů nebo prostředí, kde se to natáčí. 
Vy sama jste byla finalistkou Robinsonova ostrova 2. V čem vidíte největší rozdíly mezi těmito soutěžemi? 
Největší rozdíly vidím ve třech bodech. První bod se týká pohodlí. I když se jim to nemusí zdát, tak se mají opravdu dobře.
Nemusí spát na zemi, mají příbory, hrníčky, hrnec, deky, nemusí zapalovat oheň křesadlem, dostávají víc jídla atd. Podle mě to
však mají hlavně kvůli tomu, že musí absolvovat mnohem víc soutěží, než jsme měli my a nejspíš tam budou i delší dobu. Druhý
bod se týká soutěží. Jak už jsem zmiňovala v předchozím bodě, měli jsme méně soutěží, ale na druhou stranu byly mnohem víc
zábavné a různorodé. Tyhle soutěže jsou všechny úplně stejné a pro diváka po nějaké době velmi nudné. U nás jsme do
sloučení většinou bojovali jako kmen, všichni dohromady. Tyhle soutěže jsou spíše jeden na jednoho. Třetí bod se týká
účinkujících, kteří o sobě věděli ještě před ostrovem. My jsme se vůbec neznali. Během cesty na ostrov jsme spolu nesměli
promluvit ani slovo. Myslím si, že to bylo o to zajímavější. 
Hned čtyři celebrity, které byly součástí kmene Mao, opustily soutěž ze zdravotních důvodů předčasně. Podcenila podle vás
produkce výběr soutěžících? 
Nevím, jestli podcenila. Každopádně mám z velmi blízkého zdroje informaci, že účinkující podstoupili také různé testy, ať už
fyzické či psychické. Každopádně si musíme uvědomit, že těch celebrit, které by do této soutěže šly, není tolik. Z tohoto
hlediska měla produkce mnohem menší rybníček, ze kterého mohla lovit. 
Někteří diváci nesouhlasí s duelem nebo se jim zdá, že se soutěže zbytečně táhnou. V několika epizodách se hrálo skoro na 20
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vítězných kol. Co si o tom myslíte vy? 
Také si myslím, že se soutěže zbytečně táhnou, ale to je úděl tohoto typu soutěží. Všichni hráči se musí prostřídat, jinak by to
nebylo fér. Je možné, že až přijde sloučení a bude tam méně hráčů, bude to větší zábava. Duel mi nepřijde jako špatný nápad,
je to zajímavý prvek soutěže. Vlastně kvůli němu hráči nemůžou být nikdy v klidu. V každém případě mi strašně vadí délka
jednoho dílu. 
Kdo má podle vás největší šanci na výhru? 
Aktuálně má podle mě největší šanci na výhru některá z holek. Moje předpověď je taková, že se holky pokusí vyhodit všechny
kluky, ale tento plán by jim mohl překazit duel. Nicméně zatím to vidím na Nikču, která je pro všechny taková neutrální. Není zas
tak úspěšná v soutěžích, tudíž není hrozba, a navíc je na všechny moc milá, to jí taky přidává plusové body. Osobně bych to
však přála Vláďovi, který se jako jediný snaží hru opravdu hrát. 
Je naopak někdo, kdo moc netuší, jak soutěž správně hrát? 
Myslím si, že jich tam je víc. Podle mě se v tom nejvíc plácá Slovák Tomáš, který nepochopil princip hry. On si totiž myslí, že
stačí být jen úspěšný v soutěžích, což je školácká chyba. Zároveň je na něm v posledních dílech znát, že ho neúspěch dokáže
velmi negativně rozhodit. 
Kdo ze soutěžících má vaše sympatie a naopak? 
Největší sympatie má Vláďa a nejméně sympatická mi je Veve. 
Jak vám samotné změnila účast v reality show Robinsonův ostrov život? 
Má odpověď bude nejspíš stejná jako odpověď každého absolventa podobné reality show. Mám díky tomu mnohem víc
příležitostí, našla jsem spoustu kamarádů a žiji vlastně zajímavý život. Nevím, jestli bych takový život vedla i bez této účasti. Díky
tomu jsem si uvědomila, že chci život žít a ne přežít. 
Šla byste do toho znovu? 
Rozhodně bych do toho šla znovu. 
Vítězství vám tenkrát uteklo o fous. Je něco, co byste dnes udělala jinak? 
Upřímně, i přes tento neúspěch jsem na sebe celkem pyšná. Tehdy mi bylo 21 let, vlastně jsem tam byla nejmladší a ta
mentální vyspělost hraje v podobných soutěžích velkou roli. Kdybych však mohla, rozhodně bych změnila mou závěrečnou řeč,
kde jsem je slušně poslala do patřičných mezí. To bych dneska už neudělala, teda ne před hlasováním. Po hlasování bych je
tam klidně poslala. 
Na který zážitek z natáčení nebo moment na ostrově nejraději vzpomínáte? 
Nejraději vzpomínám na okamžik, kdy jsem vyhrála imunitu. To byl ten nejkrásnější pocit z celé soutěže. Byla to totiž ta
nejdůležitější imunita, kterou jsem mohla vyhrát. 
Jste hodně aktivní na sociálních sítích. Dá se říct, že se z vás po účasti v Robinsonově ostrově stala influencerka na plný
úvazek? Nebo se věnujete ještě něčemu jinému? 
Vlastně se od ostrova věnuji marketingu, který mě velmi baví, a zároveň ještě studuji na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  v Praze . 
Na sítích často sdílíte fotky z cest. Nyní jste se vrátila z Kanárských ostrovů. Která místa jsou vaší srdeční záležitostí? 
Kdybych si měla vybrat mezi městem a přírodou, zvolila bych si spíš přírodu. Nejvíc se mi líbil Island, Srí Lanka, Dominikánská
republika, Švýcarsko nebo Toskánsko. Zároveň mě mile překvapil New York, který je vlastně naprostým opakem toho, co já
vyhledávám. Každopádně jsem z něho byla unešená a doufám, že se tam ještě podívám. 
Už víte, kam se vydáte příště? 
Teď mám v plánu letět na pár dní do Itálie a v květnu mě čeká Irsko. 
V tomto článku: 
Může se Vám líbít 

Terry s individuální imunitou na krku Foto: Tereza Dušková 

Dvacet minut Radiožurnálu: Čína nemá zapojením do rusko-ukrajinského konfliktu co získat, tvrdí odborník na
čínskou ekonomiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 05:40 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Jaký je postoj Číny k současné válce na Ukrajině? Mohl by se Peking přidat k západním sankcím vůči
Rusku?

Co znamená dohoda mezi Putinem a Si Ťin-pchingem o spolupráci bez limitů podepsaná začátkem února? A je Peking
připraven pomoci Kremlu vojensky? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je Vilém Semerák z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Popis podcastu 
Aktuální zprávy z domova i ze světa. Komentáře a souvislosti. 
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Emil Aslan: Rusko se imperialistických choutek nevzdá. Musíme ho porazit URL
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Již v počátečních dnech ruské invaze na Ukrajinu začaly zaznívat hlasy o tom, že osud Ukrajiny je prakticky zpečetěný a místo
odporu by vedení země mělo usilovat o kapitulaci, aby zachránilo životy obyčejných lidí. Přece jen ukrajinská armáda co do
počtu, technického vybavení i dle celé řady jiných faktorů zaostává za Ruskem, a tak nemá šanci se ubránit. Ve veřejném
prostoru zaznívají i hlasy „realistů“, kteří poukazují na značné riziko eskalace, pokud by se NATO rozhodlo Ukrajinu vojensky
podpořit.

Tyto rovnice ale neplatí. Vzdát se napospas silnějšímu – bez boje – není zárukou zachráněných životů ani lepších zítřků.
Sovětsko-finská válka, americko-vietnamská válka či první rusko-čečenská válka jsou jedněmi z mnoha vojenských konfliktů,
kdy objektivně silnější strana nebyla schopna dosáhnout jasného vojenského vítězství. Odpor je v takových případech pro
slabší stranu sice nesmírně bolestivý, může ale vyústit ve strategické vítězství: v situaci, kdy silnější strana není vzhledem k
vyčepání schopná pokračovat ve vojensky, politicky či v ekonomicky příliš nákladném vojenském angažmá.

Zatímco Finové, kteří se postavili mnohonásobné sovětské přesile, přišli o tisíce životů i o východní oblasti země, podařilo se
jim uchovat si státnost. Jejich kapitulace by s největší pravděpodobností přinesla značné utrpení včetně tisíců lidí deportovaých
do sovětských gulagů, popravených i tisíců finských kluků, kteří by v následné válce s Německem museli narukovat do
sovětské armády i položit životy za „sovětskou vlast“.

Blesk Podcast: Ukrajinky na prodej? Válka pomáhá obchodu s bílým masem

Když Ukrajinci složí zbraně a vzdají se své země, jejich synové – i oni sami – možná padnou v budoucích imperialistických
válkách Kremlu. Jejich kdysi svobodná země – se všemi problémy i nedostatky – se promění ve vojenské vězení bez jakýchkoli
občanských svobod, v ekonomicky stagnující zemi izolovanou od světa. Příklad druhé rusko-čečenské války ukazuje na
masové represe, které následovaly po vojenském obsazení vzpurné republiky ruskou armádou a čečenskými kolaboranty:
tisíce mužů byly popraveny či se „ztratili“ bez soudu, tisíce jejich příbuzných byly zabity, život statisíců se proměnil v peklo, při
kterém se vyjádření názoru trestá i smrtí. Čečenští povstalci, kteří v nultých letech pod neúměrným tlakem kapitulovali či přešli
na stranu Moskvy, aby si zachránili životy, dnes umírají za „ruský svět“ v polích Ukrajiny. Nejde jen o formální dominanci jedné
země nad druhou, jde o realitu okupace: připravenost utrpět v nadcházejících letech ztráty na životech a občanských
svobodách.

Pokud se dnes někdo domnívá, že Rusko – při mentálním nastavení svých elit – nepovede nové války, aby rozšířilo své
hranice, dopouští se sebeklamu: tyto války pravděpodobně přijdou dříve, než mnozí připouštějí, protože jeden imperiální triumf
vede k potřebě dalšího. Dobytí Čečenska na počátku století vedlo v roce 2008 k podrobení Gruzie, což následně přispělo k
anexi Krymu a válce na Donbasu v roce 2014. A následně k pokračující invazi na Ukrajinu. Jedná se o logiku toho, jak se říše
udržují při životě a Putinovo Rusko není v tomto ohledu ničím jiné. A dnešní Rusko – s jeho stále silnější militaristickou
rétorikou, odporem k Západu a s prohlubující se sociálně-ekonomickou situací kladenou za vinu Západu – se těžko zbaví
expanzionistických choutek směrem ke svým bývalým koloniím.

Západní země, které by pouze nečinně přihlížely ruské agresi na Ukrajině, aniž by jí poskytli hmatatelnou podporu, by se podle
této logiky jen stěží vyhnuly „velké válce“ ve střednědobém horizontu. Tento přístup by byl hodnocen jako slabost i uvítání k
tomu, aby si Moskva prosazovala další ústupky od Západu: nejprve ve zbytku postsovětského prostoru, poté podél východního
perimetru členských států NATO.

Autor je politolog, FSV  UK
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Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě budete od nynějška každý týden nacházet nový seriál, který navazuje na oblíbený
podcast historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. První díl se věnuje době skutečně přelomové,
tedy výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava, který se připomíná 15. března. Kdy ale protektorát přesně vznikl a jak na
počátku fungoval?

Čeští (nejen nacionálně extremističtí) politici hned z několika stran v posledních letech opakovaně žádali, aby se 15. březen
stal státním svátkem jako den připomínky okupace zbytku předválečného Československa. Protektorát jako takový ale oficiálně
vznikl až o den později a především převzal alespoň v prvních týdnech a měsících struktury druhé republiky. Smršťovat jej na
příběh nacistických agresorů a českých obětí tedy tak docela nelze.

Protektorát na jeho počátku logicky v mnoha ohledech formovali sami Češi – někteří v domnění, že [lock]se dá ještě něco
zachránit, jiní s pocitem, že přišla jejich chvíle. Pletli se všichni. Ostatně státní instituce zůstaly v prvních okamžicích podobné
těm předchozím. Prezidentem byl dál Emil Hácha, parlament reálně už od předchozího podzimu neexistoval, či aspoň
nefungoval a jediným oficiálním politickým subjektem po 15. březnu 1939 byla politická strana Národní souručenství. Za cíl si
kladla především jednotu národa, sociální spravedlnost a péči o mládež.

Navíc definice role říšského protektora vypadala v první chvíli spíše jako „dozor“, teprve dubnovým zpřesněním bylo i formálně
zřejmé, kdo tu bude vládnout. Kdybychom v roce 1939 hledali skutečný zlom a „šev dějin“, pak to i pro protektorát bezpochyby
bylo až zářijové vypuknutí světové války. Do té doby různé skupiny domácích obyvatel i jednotlivci hledali různé strategie, jak
se s nově nastalou situací vyrovnat.
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Lex Havel

Zachránit, co se dá. To byl jeden ze zásadních motivů prvních dní a týdnů po okupaci. Jako výstižný příklad takové snahy a
jejího dopadu může posloužit situace kolem filmového průmyslu a specificky významných ateliérů A-B na Barrandově. Když se
Miloš Havel v noci na 15. března 1939 v Lucerna baru dozvěděl o okupaci, rozhodl se jednat.

Ze seznamu akcionářů A-B Barrandov nechal smazat Oskara Koska, který byl židovského původu. Majetkům, kde byl tzv.
židovský podíl, hrozila arizace. Kosek byl navíc tou dobou už v exilu v Americe. Zdánlivě tedy Havel nic neriskoval a na situaci
vyzrál. Aspoň to tak mohlo vypadat. Podobnou strategii volilo nemálo dalších českých podnikatelů, kolem 15. března 1939 se
narychlo – aspoň papírově – zbavovali svých židovských společníků.

V červnu 1939 protektor Konstantin von Neurath vydal nařízení, že arizovány mají být všechny podniky, v nichž působili Židé
ještě po 17. březnu 1939. Když gestapo oznámilo Havlovi, že i jeho ateliéry budou arizovány, bránil se právě tím, že žádný Žid v
jeho podniku po 17. březnu podíl nevlastnil.

Příjezd Konstantina von Neurath na Hrad (uprostřed vlevo s bílými klopami, 5. 4. 1939). Zdroj: archiv Michala Stehlíka
Hermann Glessgen, který na pražském gestapu Havla vyslýchal a vyhrožoval mu zatčením, filmovému magnátovi vysvětlil, že
pokud na tom bude trvat, nařízení protektora se upraví a bude to lex Havel. Radil mu dokonce, aby část svých akcií prodal Říši,
a bude mít pokoj. Není divu, ateliéry na Barrandově byly ve své době schopné konkurovat německým filmovým podnikům UFA,
jež zde také točily nejeden svůj film.

Havel nicméně vzdoroval, a tak skutečně ještě v červnu 1939 protektor von Neurath svou arizační vyhlášku upravil a datum se
změnilo na 15. března. Arizovány tak byly mnohé významné podniky, které se jejich majitelé před tímto osudem marně snažili
uchránit.

Gajdy domů!

I samotné datum 16. března 1939 se zapsalo do dějin Barrandova. Momentu okupace zbytku Československa se přirozeně
rozhodli využít čeští fašisté. Měl to být okamžik, na který čekali. Jejich vůdce generál Radola Gajda právě 16. března vyslal své
emisary do různých institucí, aby je obsadili. Podle dříve připraveného seznamu začali mimo jiné zabírat zdejší filmové a
distribuční společnosti, kina a další prostředky masové komunikace. Trochu nesmyslně se v nastalém zmatku rozhodli arizovat
třeba i majetky filiálek amerických filmových společností apod.

Jedna skupina Gajdových fašistů dopoledne přišla arizovat právě ateliéry na Barrandově. Miloš Havel sice přítomen nebyl,
přesto nepochodili a byli z podniku vyhozeni. Odpoledne nasadili těžší kalibr a vyslali trojici Ladislav Brom, Václav T. Binovec a
Zdeněk Zástěra, kteří měli zabrat „továrnu na sny“ jménem Národní obce fašistické. Brom před válkou režíroval komedie s
Vlastou Burianem jako U pokladny stál nebo Přednosta stanice; Zástěra, významný člen Národní obce fašistické, byl jeho
tchán. Binovec, fašista od roku 1926 a autor spíše filmových cajdáků jako Madla zpívá Evropě, pak před nastoupenými filmaři
prohlašoval, že české filmy teď už budou díky Hitlerovi točit jen Češi, a nikoli Židé, jak tomu bylo doposud.

Předválečný vůdce českých fašistů Radola Gajda. Po válce byl vězněn, v roce 1948 zemřel na leukemii. Foto: ČTK
Ani tato trojice nepochodila. Havel si nechal zavolat k telefonu Zástěru, kterého přesně identifikoval jako hlavu celé akce, a z
Barrandova jej i s jeho kumpány vykázal. Přesto později o ateliéry přišel, ale epizoda s pokusem zabrání filmových podniků
českými fašisty a její nezdar ukázaly na další zásadní trend prvních dnů a týdnů protektorátu.

Nejen zde, ale na celé škále míst a institucí čeští fašisté a vlajkaři, kteří se nyní cítili na koni, neuspěli. Nastupující nacistická
moc se rozhodně nehodlala dělit – Národní obec fašistická zanikla ještě v roce 1939, Gajda se stáhl na svůj majetek na
Strakonicku, Zástěra se později dokonce zapojil do odboje, což jej stálo život. Rovněž italským fašismem inspirovanou Vlajku
pak zakázal Emanuel Moravec v roce 1943.

Skupina Tisk

Skutečnost, že leccos v protektorátu neřídili a nespravovali přímo okupanti, ale jimi pověřené dříve české, nyní protektorátní,
respektive – jak se dobově říkalo – „státní“ orgány, dobře vystihuje například situace kolem cenzury. Z obecného školního
povědomí by se mohlo zdát, že nacistická moc po 15. březnu nastolila cenzuru a tím kontrolovala český tisk. V tomto pohledu je
ale hned několik sporných momentů.

Především ten, že v prvních týdnech okupace řídil tisk na území protektorátu Konrad Henlein coby prozatímní šéf civilní správy
při protektorátním velitelství wehrmachtu. Tedy nikoli Němec z Říše, ale domácí. Pod něj spadala pražská služebna Říšského
tiskového úřadu, která vykonávala dohled nad obsahem novin, časopisů nebo vysíláním rozhlasu.

Trvalo několik týdnů, než vznikl Úřad říšského protektora a v něm mimo jiné skupina Tisk jako sekce oddělení kulturně-
propagačních záležitostí. Toto oddělení už plně v německé gesci pak řídilo dříve česká média, ale nikoliv přímo. Okupační
složky po celou dobu války prosazovaly svou vůli skrze formálně stále existující orgány státu převzaté minimálně z časů druhé
republiky.

Tiskovou cenzuru tak sice řídila skupina Tisk na úřadu protektora, ale vykonával ji a odpovědnost za ni nesl tiskový odbor
Předsednictva ministerské rady, tedy v zásadě vlády. Mělo to svou logiku: právě toto byl orgán, který se řízením médií a
cenzurou zabýval už za druhé republiky a na konci republiky první. Z německého pohledu šlo vyloženě o kontinuitní krok.
Cenzuru tedy nastavovali Němci, ale razítko v ruce nadále měli Češi, kteří tak dohlíželi na psaní svých vlastních kolegů.

Zdeněk Schmoranz (1896–1942), novinář a politik, přednosta tiskového odboru v letech 1934–1939. Jako organizátor
protinacistického odboje byl v srpnu 1939 zatčen gestapem a odsouzen k trestu smrti. Popraven byl v Plötzensee 19. srpna
1942. Foto: ČTK
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Výmluvný je mimochodem fakt, že zatímco skupinu Tisk až do svého povýšení v roce 1943 řídil důstojník SS Wolfgang Wolfram
von Wolmar, tiskový odbor Předsednictva ministerské rady vystřídal za tu dobu rovnou čtyři šéfy. Prvním byl Zdeněk
Schmoranz, který tiskový odbor vlády vedl už za druhé republiky. Po okupaci začal z pozice své funkce z bývalých
zpravodajských důstojníků budovat síť, která jej informovala především o stavu německých jednotek v českých okresech. Přes
Obranu národa pak tyto informace putovaly rovnou do Londýna. Schmoranz byl v srpnu 1939 zatčen a v roce 1942 popraven.
Nahradil jej Arnošt Bareš, pro kterého si gestapo přišlo ani ne po měsíci. Následoval František Hofman. Toho zatkli roku 1941,
zahynul v Osvětimi. Až čtvrtý Ctibor Melč vydržel v čele úřadu, který reálně vykonával cenzuru českých novin, do konce války.

Jaro 1939 není jaro 1942

Pokud se s každým patnáctým březnem dnes probouzejí někteří naši nacionalističtí politici, aby ukázali prstem na „zlého Němce
v březnu“, bylo by dobré jim zároveň připomenout i 16. březen a černobílou situaci nabourat realitou, že i někteří příslušníci
českého národa se rozhodli chopit příležitosti – a rozhodně nebyli vedeni ideály demokracie a svobody.

Z toho všeho je snad patrné, že protektorát nelze zjednodušovat na my a oni, protože tak prosté to přinejmenším v jeho
počátku nebylo. A naopak nelze ani všechny Čechy, kteří byli už za protektorátu ve funkcích, označovat za kolaboranty,
protože v prvních týdnech a měsících šlo často o lidi podobné předsedovi vlády Aloisi Eliášovi. Byli to lidé, kteří se snažili mírnit
dopady německé okupace, snažili se nevydat pozice příliš jasným českým kolaborantům a aktivně pomáhali zakládat odbojové
organizace. Úkol nadlidský, ale museli to zkusit, a to i za cenu rizika ztráty svobody i života.

Protektorátní prezident Emil Hácha (uprostřed) a předseda vlády Alois Eliáš (vpravo). Na dalším snímku v době svého
působení v čs. legiích v Rusku. Foto: archiv Michala Stehlíka
Protektorátní realitu zásadně ovlivnilo vypuknutí války 1. září 1939 a zcela fatálně pak nástup Reinharda Heydricha v září 1941.
Mezi říjnem 1941 a červencem 1942 zažili lidé pro ně jen těžko představitelný teror, který se v ničem nepodobal operetním
pokusům českých fašistů z března 1939. Obraz reality protektorátu máme v naší paměti opřen více právě o tento teror, méně o
realitu jara 1939.

Stručně

Vznik protektorátu v roce 1939 se tradičně připomíná 15. března, kdy německý wehrmacht obsadil zbytky okleštěné republiky.
Oficiálně ale protektorát vznikl až o den později.
Alespoň v prvních týdnech a měsících převzal struktury druhé republiky. Smršťovat jej tedy na příběh nacistických agresorů a
českých obětí tak docela nelze.
Ani všechny Čechy, kteří byli už za protektorátu vyskytují ve funkcích, nelze označovat za kolaboranty, protože v prvních
týdnech a měsících šlo často o lidi podobné předsedovi vlády Aloisi Eliášovi.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Apotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.
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Izrael, Turecko i Čínu postavila válka do složité situace. Vztahy s Ruskem jsou úzké, ale potřebují i Západ URL
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Zatímco Západ se po ruské invazi na Ukrajinu jednomyslně postavil za napadenou zemi a Spojené státy, Evropská unie i
některé další státy zavedly protiruské sankce, jiné země se ke konfliktu stavějí rezervovaně. Zvláštní je postavení Turecka,
které je členem NATO, ale podle bývalého velvyslance v zemi Tomáše Laně je zároveň velmi rezervované k Západu. Izrael nyní
podle politoložky Ireny Kalhousové mluví více hlasy, ale nezdá se, že by se chtěl připojit k sankcím. A u Číny je spíše otázka,
zda nakonec otevřeně nepodpoří Rusko. O postavení Číny, Izraele a Turecka ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu hovořili
odborníci na tyto státy v Událostech, komentářích.

Formálně i geograficky nejzápadnější z trojice zemí, které mají korektní vztahy s Ruskem a válka na Ukrajině je postavila do
složité pozice, je Turecko. Počátkem 50. let se připojilo k Severoatlantické alianci, na jeho území mají Američané jaderné
zbraně, na druhé straně vztahy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s Vladimirem Putinem nejsou – či před válkou
nebyly – vůbec špatné.

Podle Tomáše Laně, který byl historicky prvním českým velvyslancem v Turecku, ovšem nelze hovořit o jejich vřelém přátelství.
„Není tam osobní chemie, je tam vypočítavé, chladné partnerství. Obě strany sledují své vlastní zájmy. Hodí se jim současné
spojenectví, byť Rusko má vždy navrch,“ poznamenal.

I k Západu je Turecko nedůvěřivé a má pocit historické křivdy, upozornil. Vřelý vztah není podle něj možné pozorovat ani u
opozičních tureckých politiků. „Už od první světové války, kdy Osmanská říše byla poražena a rozdělena západními velmocemi
a teprve Attatürk vybojoval republiku, mají vůči Západu rezervovaný až obezřetný postoj,“ charakterizoval Laně.

Čína

Jestliže však Turecko pojí s Ruskem hlavně obezřetnost vůči Západu spíše než formální vazby nebo vřelé přátelství vůdců
obou zemí, v případě Číny je to docela jiné. Jak připomněl sinolog Martin Hála, na počátku února – tedy ani ne měsíc před
ruskou invazí na Ukrajinu – uzavřely oba státy nové spojenectví – a nejen to. „Mezi vůdci obou zemí, Si Ťin-pchingem a
Putinem, zjevně panuje i značné osobní přátelství, založené na velmi podobném vidění světa. Z toho vyplývá, že protože
některé věci vidí podobně, je otázka, zda by Čína byla ochotna vyvíjet tlak na modifikaci ruského postupu na Ukrajině,“
poznamenal Hála.

Čína nicméně je kvůli ukrajinské válce také v složité situaci, podotkl. Na jedné straně není v jejím zájmu, aby padl Putinův režim.
„Přišla by o důležitého spojence. Na jeho místě by mohla v Rusku vyrůst konkurence,“ poukázal sinolog. Na druhé straně by ale
pro ni mohla mít přímá podpora souseda nepříjemné následky. „Je velmi pravděpodobné, že jednání o pomoci ekonomické,
pravděpodobně i o pomoci vojenské, probíhají. Otázka je, nakolik si něco takového může Čínská lidová republika v atmosféře
celosvětového vzedmutí podpory pro Ukrajinu politicky dovolit. Pokud by přistoupila ke konkrétní vojenské pomoci, například
dodávce zbraňových systémů, tak by se to velmi negativně odrazilo na jejím mezinárodním renomé,“ shrnul Hála.

Izrael

Úzké vazby na Rusko, ale i západní země má Izrael. Ten se zatím snaží ukrajinskou válku ustát co nejlépe, premiér Naftali
Bennett jednal v Moskvě i Kyjevě, ale podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Ireny Kalhousové zní nyní z Izraele více hlasů.

„Naftali Bennett je velmi opatrný a dalo by se říct, že lavíruje. Na druhé straně je ministr zahraničních věcí Lapid, který je ve
vyjádřeních čím dál ostřejší. Zcela jasně se postavil na stranu Ukrajiny, odsoudil Rusko, a dokonce řekl, že Izrael nebude
místem, skrz které by bylo možné obcházet sankce,“ upozornila.

Neočekává však, že by se Izrael například přímo připojil k protiruským sankcím. Maximem bude, že zabrání tomu, aby Rusko
skrz Izrael sankce obcházelo. „V Izraeli se hovoří o tom, že se pokusí uzavřít všechny možné ‚díry‘, které existují, aby mohly
ruské peníze přes izraelské banky plynout. Zřejmě nepůjde o připojení se k sankcím zcela otevřeně, ale o to zabránit, aby
oligarchové mohli Izrael používat jako prostředníka pro převedení peněz ven,“ shrnula.

Izrael, Turecko i Čína se nabízejí jako prostředníci pro jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země ovšem již
vyjednávají, a to přímo. Zprvu se delegace scházely na hranicích Ukrajiny a Běloruska, poté i prostřednictvím videokonference.
Jednání zatím nevedla k zásadnímu průlomu. Ukrajinští vyjednávači ale v úterý dali najevo „opatrný optimismus“.
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Hostem byl analytik z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Jan Ludvík.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den, je tady pravidelný čas pro zamyšlení nad děním kolem nás. Zita Senková zve k
poslechu, naproti mně ve studiu usedla nová tvář a hlas v Jak to vidí pan Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií Institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Buďte vítán, dobrý den.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert,
Institut politologických studií FSV  UKDobrý den.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZajímat mě bude například to, jaká je připravenost
České republiky, bránit se agresorovi a zda najdeme podobnosti mezi válkou v Sýrii, která trvá už 11 let a válkou na Ukrajině.
Přeji nerušený poslech. Na sociálních sítích koluje 3 roky starý videozáznam rozhovoru pro ukrajinskou televizi Apostrof, ve
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kterém Oleksiy Arestovych současný poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského předpověděl válku s Ruskem.
Arestovych bylo tehdy bloger, novinář. Specializoval se na témata, jako je bezpečnost, obrana. A v tom březnu 2019 to bylo
před prezidentskými volbami na Ukrajině. Arestovych tehdy jako ještě poradce, tehdy prezidentského kandidáta Zelenského
tvrdil, že pokud Ukrajina bude chtít vstoupit do Severoatlantické aliance, povede to k masivní operaci Ruska. Rusové podle něj
se pokusí zničit infrastrukturu, zdevastovat zemi. Pane Ludvíku, vlastně nyní to sledujeme v přímém přenosu. V podstatě šlo
tomu teda nějak zabránit té ruské invazi?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKPolitickými
jednáními možná té invazi zabránit šlo, samozřejmě za cenu ústupků ze strany Ukrajiny a je otázka, jestli Ukrajina chtěla takové
ústupky udělat nebo chtěla zkusit, jestli Rusko k tomu kroku nesáhne. Bohužel k tomu trošku nepříjemně přispěl západ, včetně
nás, kdy jsme hráli takovou pozici chytré horákyně, která Ukrajině slibovala členství v NATO. Které by ji možná před takovou
ruskou invazí ochránilo. A aby samozřejmě Rusko by měla možnost v případě, že by Ukrajina už, už měla vstoupit tak jaksi na
poslední chvíli, zaútočit stejně, ale my jsme byli v takové pozici, kdy jsme Ukrajině členství slibovali. Rusko to štvalo a vadilo mu
to. Dávalo to jasně najevo. A ta naše akce stačila k tomu, aby Rusko popichovala k nějaké invazi, ale zároveň byla taková, aby
ho od té invaze odstrašila. Protože my jsme zároveň říkali, ano Ukrajině necháváme otevřené dveře do NATO, ale nebudeme jí
bránit. Což tak trošku zní jako pozvánka k tomu Rusko, pro Rusko konejte.Zita SENKOVÁ, moderátorkaArestovych v tom
rozhovoru mimo jiné předpověděl v tom rozhovoru z března 2019, jak budou ruské útoky probíhat. Pane Ludvíku, jak si Rusko
vede vojensky? Putinův spojenec, šéf národní gardy Viktor Zolotov řekl, že ruská vojenská operace na Ukrajině, teda my tomu
samozřejmě říkáme válka. Nepostupuje tak rychle, jak si Kreml představoval, že to nejde podle plánu. Víme vůbec, jaký byl a je
plán Vladimira Putina? Jak to hodnotíte z toho vojenského hlediska to, co sledujeme?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut
politologických studií FSV  UKSamozřejmě nevíme úplně přes, jaký ten plán je, byť můžeme dovozovat, jaksi co ten protivník
očekává z toho, co dělá. Co se týče toho samotného vojenského vývoje, tak ještě, když se vrátíme k tomu rozhovoru pana
Arestovyche, tak on ho předpověděl špatně a správně zároveň. Když se podíváte na ten samotný začátek té ruské vojenské
kampaně, tak to nebyla otázka jako maximního ničení infrastruktury. Naopak tam na Rusko až neuvěřitelně, to byl postup na
Rusko až neuvěřitelně citlivý vůči té infrastruktuře, vůči ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu v těch prvních dnech, který byl
pravděpodobně způsoben dvojicí faktorů. Jednak Rusko dozajista podcenilo ukrajinskou obranu a jednak jaksi taktické
schopnosti ukrajinské armády a jednak její vůli se bránit nejen ukrajinské armády ale celého krajského národa. A druhak
Rusko udělalo nepochybně politickou kalkulaci, že ten jejich jako maximální cíl je obsadit Kyjev. Dosadit tam nějakou novou
vládu. A pro tuto vládu bude výhodné, pokud jaksi za tou ruskou invazí, která jí dosadí, tak pokud za ní nezůstane spálená
zem. Ale naopak to bude nějaký chirurgický rychlý postup s co nejmenšími ztrátami. To bylo poměrně jako neruské. Nemyslím
jako lidsky, ale z hlediska jako jejich standardní vojenské.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVedení války.Jan LUDVÍK, bezpečnostní
expert, Institut politologických studií FSV  UKAno z jejich způsobu vedení války. To se jim zaseklo a začali mít řadu problémů.
Ukrajina se efektivně bránila. A Rusko přešlo na mnohem destruktivnější strategii, která právě vede k tomu ničení
infrastruktury.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMimochodem Rusové soustřeďují podle dostupných informací na Ukrajině 200 tisíc
svých vojáků. To vlastně na ovládnutí podstatné části země, naštěstí pro Ukrajinu není mnoho. Jak vy to vidíte? Vůbec ten
potenciál i arzenál Ruska, čím disponuje, pane Ludvíku? Četla jsem třeba ve Financial Times, že Rusku docházejí i některé
druhy zbraní.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKZ hlediska těch samotných počtů tak ono
to má dvě dimenze. Pro tu plánovanou rychlou vojenskou operaci ten počet je dostatečný. A když se podíváme například na
americkou invazi do Iráku, tak ta taky proběhla s nějakým počtem 100 tisíc vojáků těch pozemních sil samotných, těch, v těch
bojových jednotkách. Byla rychlá, vyřadila tu iráckou armádu. Často jí vlastně neničila, ale jenom obcházela. A ta irácká
armáda přestala fungovat jako celek. Zůstaly tam odříznuté jednotky, které nebyly schopny boje. Když viděly, že Bagdád padl,
tak nakonec složily zbraně. To byl pravděpodobně jako ruský plán, aby to proběhlo stejně. To, co je vojensky, z vojenského
hlediska jaksi náročné na tu lidskou sílu, je potom ta okupace. To Američané v Iráku strašně podcenili. A obdobně zdá se, že
Rusové jako nepočítali, že by nějaká zásadní okupace byla nutná. Předpokládali, že tam dosadí ten svůj režim a Ukrajinci to
vlastně přivítají nebo minimálně nějakým způsobem skousnou a nebude třeba to území samotné ovládat.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaNepočítali s takovým odporem, jak už jste vlastně naznačil. Tam lidé skutečně holýma rukama brání svou vlast.Jan
LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKPřesně tak a ten ukrajinský, ten nevojenských odpor, ten je
fantastický a na mnoha místech se ukazuje, že jaksi ten odpor beze zbraní, tomu se často špatně čelí těm vojákům. Protože oni
sice můžou teoreticky ty lidi zabíjet. Ale to pro obyčejné vojáky není úplně komfortní situace, zabíjet neozbrojené civilisty.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaCo potřebuje, pane Ludvíku, ukrajinská armáda ze všeho nejvíce podle vás?Jan LUDVÍK,
bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKTak těch věcí je tady celá řada. Je potřeba říct, že tím největším,
jako tou největší potřebou bude vždycky v téhle fázi války /nesrozumitelné/, tak bych řekl jako spotřební materiál. Munice to
toho armáda potřebuje strašně moc v případě bojů. Podíváme-li se na příklady z těch jako dlouhotrvajících historických
konfliktů, tak tam často ta produkce munice třeba byla polovinou /nesrozumitelné/ válečné produkce toho státu. A tou potřebou
Ukrajinci neustále doplňovat. Co jim dále pomáhá, jsou samozřejmě dodávky zbraní, které můžou okamžitě použít. To jsou ty
jednodušší zbraňové systémy. Západ dodává například velké množství protitankových řízených střel a ručních protiletadlových
kompletů. To je něco, co je relativně, když to řeknu lidsky blbuvzdorné a po rychlém zacvičení s tím může jaksi ten voják
fungovat. Větší problém je, že Ukrajina by možná potřebovala i sofistikovanější zbraňové systémy. Zejména pokud by chtěla
přijít do nějakého protiútoku a ty území od Ruské federace, které už Rusko obsadilo, získat zpátky. Oni zatím se velmi efektivně
brání pomocí takové chytré taktiky, s využitím, s velkým využitím lehké pěchoty, která napadá ty ruské síly různě ze stran.
Chystá jim léčky, ničí jejich zásobovací konvoje. K čemuž jim stačí ty lehké zbraně. Rusové evidentně jako na tohle ještě
nenašli efektivní odpověď. Ale pokud by Ukrajina chtěla přejít do nějakého protiútoku a ty území osvojit, tak je otázka, jestli by
nepotřebovali i těžší zbraně, kterých, která, které Ukrajina samozřejmě na začátku té války měla. Stále je má v nějakém
omezeném množství, což je rozhodně obrovský taktický úspěch Ukrajinců, že tohle dokázali uchránit před tím ruským útokem a
zároveň je to veliké selhání té ruské armády, která měla být schopna z větší části tyhle ty síly zničit.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPodcenil Kreml nebo ruská armáda, Vladimir Putin, skutečně tu celou situaci? Někde jsem zahlédla, jestli si teda
přečetli Umění války?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKZ toho, co můžeme vidět, tak to
vypadá, že to skutečně podcenil Kreml velmi výrazně. Nevíme proč. Tohle si, tohle je limit uvažování, který musíme chápat. My
nevíme, jestli jaksi Vladimir Putin měl správné informace a špatně je vyhodnotil. Nebo měl špatné informace, není úplně
netypické, že jaksi poradci autoritářských vůdců, těmto vůdcům mají tendenci předkládat svět růžovější. Říkat jim to, co si myslí,
že jejich šéfové chtějí slyšet. Proto, aby si jaksi ochránili tu svojí pozici, aby nebyli tím jako poslem, který je metaforicky
popraven nebo alespoň jako vyhnán. A potom mohl, pokud si Vladimir Putin dostával informace o tom, že Ukrajina se bránit
nebude. Její armáda je ve špatném stavu, vlastně Ukrajinu ovládají nacisti. Někdo ho tím krmil. On se dva roky izoloval od
světa, minimálně částečně kvůli covidu. Tak to jeho rozhodnutí, zaútočit na Ukrajinu, vlastně mohlo být relativně střízlivé, ale
založené na úplně špatných informacích.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTaké jsme mohli číst, že například ruští okupanti na
ukrajinském území používají obyčejné mobilní telefony. To je nejspíš pravda, jestli to potvrdíte?Jan LUDVÍK, bezpečnostní
expert, Institut politologických studií FSV  UKNevíme to samozřejmě úplně jasně. Pokud ano, tak je to obrovské selhání té
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přípravy ruské armády. Z toho, co jsme viděli z otevřených zdrojů a je potřeba říct, že ty otevřené zdroje jsou nějakým
způsobem schopné vidět jenom část té války, protože Rusko totálně prohrává v informační válce. Byť se začíná učit, a tak z
toho, co vidíme, to skutečně vypadá, že tím šifrovaným spojením, jsou vybaveny pouze elitní ruské jednotky, výsadkáři,
speciální síly. Ale ty řadové jednotky mají nekódovaná rádia, která samozřejmě může protivník poslouchat.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaTaky.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKA pokud to nefunguje, tak spoléhají
na mobilní telefony, což je, což je, což je fascinující vzhledem k tomu, že tenhle problém se jim přesně stal ve válce v Gruzii. A
oni měli 14 let na to, aby tenhle problém nahradili a nedokázali to.Zita SENKOVÁ, moderátorkaOpakují tedy, pane Ludvíku,
Rusové stejné chyby, ať už teda jako v Gruzii nebo i během invaze do Čečenska v devadesátých letech?Jan LUDVÍK,
bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKNepochybně opakují chyby z invaze do Čečenska z hlediska toho
podcenění protivníka a z toho očekávání, že ten odpor bude zanedbatelný, snadno, snadno zlikvidovatelný a z hlediska té
gruzínské války, tak se skutečně ukazuje ta omezená schopnost, koordinovat velkou vojenskou operaci. Což je, je základ toho
jako úspěchu Ukrajiny, které se tohle daří. Ukrajinské síly mnohem víc fungují jako celek. Zatímco Rusové často vypadají, že
jaksi jejich jednotlivé zbraňové systémy vedou každý svojí jako válku momentální a tím, že nespolupracují, tak se stávají
mnohem zranitelnějšími vůči té ukrajinské obraně.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních
studií na Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Když jste, pane Ludvíku, hovořil o těch
dodávkách zbraní ze západu na Ukrajinu, s tím Rusko nemá problém?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických
studií FSV  UKRusko s tím určitě problém má, ale samozřejmě jako míra reakce na různé problémy je různá. Dodávat zbraně
protivníkovi, nepřátelské velmoci. Tak to je něco, co tradičně v mezinárodní politice, co ze studené války dobře známe. To jaksi
není nic nového. A typicky to nevedlo k eskalaci toho konfliktu na úroveň té velmocenské války. Viděli jsme to v podstatě téměř
ve všech těch konfliktech studenoválečných. Za korejské války Sovětský svaz samozřejmě masivně dodával zbraně Severní
Koreji a Číně, která se dokonce do těch bojů přímo zapojila. Byť pod rouškou toho, že ty svoje vojenské jednotky označila za
čínské dobrovolníky, kteří jaksi v rámci své občanské povinnosti viděli, že jejich severokorejští bratři umírají pod americkým
útokem a přispěchali zcela dobrovolně na rozkaz toho vedení z Pekingu na pomoc. Spojené státy tohle akce, do určité míry
akceptovaly jako něco, že se budou tvářit, že tomu tak skutečně je, aby nedošlo k eskalaci té války dál. Viděli jsme to ve
vietnamské válce, kde opět Sovětský svaz a Čína masivně zásobili Vietnam, severní Vietnam. Viděli jsme to i v Afghánistánu,
kde naopak Spojené státy prostřednictvím tajné služby a prostřednictvím Pákistánu cvičili a poskytovali zbraně těm afghánským
Mudžáhidům. To znamená Rusko proti tomu, proti těm dodávkám zbraní dnes nepochybně protestuje. Dokonce se jaksi
nechalo slyšet, že ty konvoje jsou legitimním cílem. Rusko schválně podle všeho neřeklo, kde jsou legitimním cílem, protože oni
na ukrajinském území byly vždy legitimním cílem. A je jasné, že jako ve chvíli, kdy přejeli tu hranici NATO, tak nikdo nemohl
čekat, že na ně Rusko nebude útočit, pokud bude mít tu schopnost a Rusko má tu schopnost přece jenom omezenou. Protože
by muselo operovat nad tou západní Ukrajinou. Ono má omezené množství té chytré munice a omezené množství těch jako
balistických raket a raket s plochou dráhou letu. Které může poměrně bezpečně odpalovat z území, které kontroluje. Pokud by
chtěli operovat přímo nad tou západní Ukrajinou, tak to proto jejich letectvo bude riskantní a tím pádem zatím jako nevidíme
žádné masivní útoky. Viděli jsme ten raketový útok na základnu ve Lvově, který způsobil poměrně jako značné škody. Ale je to
spíš zatím výjimka, která má být podle všeho spíš signálem, že ani na západě nejste v bezpečí. Než, že by dokázala změnit
nebo zastavit ty západní dodávky zbraní.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNo, Slovensko se obává a očekává podle vyjádření
tamních politiků, že v blízké době by mohlo dojít k ruskému útoku na ukrajinské letiště v Užhorodu. A to už jsme opravdu na
slovensko-ukrajinské hranici. Pane Ludvíku, za jakých okolností nebo situace může dojít nebo musí dojít k aktivaci článku 5?
Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKK aktivaci článku 5 by došlo v případě, že by Rusko
překročilo hranici NATO. Nemusí to ještě nutně znamenat, že pokud nějak jako zbloudilá střela přeletí, takže dojde k aktivaci
článku 5. Aktivace článku 5, je samozřejmě primárně politické rozhodnutí. A pokud jaksi si nepřejeme eskalaci toho konfliktu,
dáváme přednost tomu Ukrajinu vyzbrojovat a na Rusko tlačit prostřednictvím ekonomických sankcí, což se zdá, že
relativně...Zita SENKOVÁ, moderátorkaFunguje.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV
UK ...zejména ta vyzbrojovací část relativně funguje. A z hlediska těch sankcí ono to nefunguje úplně politicky zatím. Ale přece
jenom to omezuje ruskou schopnost, nějakým způsobem fungovat na tom mezinárodním trhu. A může to z dlouhodobého
hlediska omezit schopnost ruské ekonomiky, podporovat tu ruskou armádu. Zatímco ukrajinskou armádu, pokud jí bude
podporovat ekonomicky západ, tak v podstatě Ukrajina může svojí ekonomiku kompletně vypnout. A každého bojeschopného
člověka povolat do zbraně. A dokud jim západ bude dodávat všechno, co potřebují a západ na to ekonomickou sílu má. Tak má
proti Rusku výhodu. Protože Rusko v tuto chvíli v zásadě ani nemá tu možnost podle všeho nějak zásad, jako výrazně
mobilizovat svoje síly. Politicky by to asi pro Vladimira Putina bylo problematické. Nezdá se, že by Rusové sice zatím masivně
byli proti invazi. A oni možná ani jako nejsou proti invazi, ale rozhodně budou proti ztrátám ruských životů ruských vojáků. A v
případě, že by Rusko mobilizovalo a poslal na Ukrajinu nevycvičené rezervy. Tak by se jim vracelo domů tě těl ještě mnohem
víc, což je politicky citlivá záležitost. Zase Rusko prostě tuhle možnost má velmi omezenou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMožná
ještě dvě věci, co se týče zapojení jiných států po boku Ruska. Zapojí se i Běloruska armáda? Tady narážím na to, že vlastně
prezident Alexandr Lukašenko už umožnil Rusku operovat ze svého území. Startují odtud ruské letadla, helikoptéry. Také
bombardují vlastně sever Ukrajiny z Běloruska.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKJe to
samozřejmě spekulace. A je to spekulace, kterou můžeme udělat pouze z určitých útržků toho, co vidíme. Zdá se, že Rusko by
zapojení běloruské armády nějakým způsobem uvítalo. A ono by to mohlo přece jenom narušit ty ukrajinské komunikační linie
se západní Ukrajinou, kdyby na ně ještě zatlačila běloruská armáda. Na druhou stranu běloruská armáda má dva zásadní
limity. Jednak není úplně velká a úplně bojeschopná. A přece jenom to jako není špičková armáda evropská. A ten druhý
problém je, že to se nezdá, že by to v Bělorusku, v Bělorusku by taková akce byla ještě méně populární než v Rusku.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaNechce se Lukašenkovi do toho?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV
UKZdá se, že Lukašenkovi se nechce, protože by taky mohl skončit na základě nějaké jako domácí revoluce, na které už
vlastně jako chvíli sedí a kterou se mu zatím dařilo potlačit. A podle všeho je, ta jeho pozice je ještě vachrlatější než pozice
Vladimira Putina z hlediska té jako domácí politiky. A vůbec není, jestli by, jestli by se běloruské armádě do takové akce chtělo
nebo by radši prezidenta sesadila.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNo a myslíte, pane Ludvíku, že by se chtělo nějak více
angažovat Pekingu ve válce, v ruské válce na Ukrajině? Jak víme, tak Rusko požádalo Čínu o vojenskou pomoc. Otázka je teda
ale, jaké máme tady vůbec další informace a jak by to mohlo vypadat? Co by to také znamenalo pro další vývoj války?
Případné zapojení Číny?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKV tomhle máme enormně kusé
informace. Čína má protichůdné zájmy. Na jednu stranu dlouhodobě čínskou politikou je prosazovat respektování suverenity
všech států. Pro Čínu to není úplně nutně otázka jenom nějaké jako dobré, dobrého principu, ale také v čínské jaksi politice to
znamená, že součástí čínské teritoriální suverenity je Tchaj-wan a nikdo by do toho Číně, takříkajíc neměl mluvit, jakým
způsobem bude Čína řešit otázku Tchaj-wanu. Na druhou stranu z hlediska určité dynamiky velmocenského soupeření, která
už nějakou dobu probíhá, je Rusko pro Čínu cenným spojencem. Čína si pravděpodobně nebude přát, aby Rusko padlo, a aby
tu válku nějakým jako zásadním způsobem prohrálo. Přece jenom pokud budeme, budou mít Spojené státy problémy v Evropě
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a Číně se tím uvolní ruce v Asii, tak z hlediska geopolitiky je to pro ně výhodné. Je extrémně nepravděpodobné, že by se Čína
přímo vojensky zapojila do toho konfliktu. Ale Čína samozřejmě může Rusku pomoc ekonomicky, jednak dodávkami zbraní.
Nevíme přesně, o co Rusko požádalo než s tím, že všechny státy na světě si, no téměř státy na světě si po studené válce
vybrali mírovou dividendu, respektive ty státy, které uměly produkovat zbraně. Ono se to netýkalo států třetího světa, kde se
často jako vesele válčilo dál. Ale tam zas není žádný jako významný a efektivní zbrojní průmysl. Tak ty státy, které měly velký
zbrojní průmysl, ho hodně omezily. A ani Rusko není schopné s tím svým zbrojním průmyslem živit potřeby velké války, která,
jak vidíme, je prostě enormně nákladná. Ty ztráty se pohybují téměř jako k procent, jednomu procentu těch nasazených sil
denně. Je opravdu jako mlýnek na techniku, mlýnek na maso. A je jasné, že někde jim nebo je celkem přirozené, že někde jim
jako vzniknou nedostatky, které by si rádi doplnili z Číny. A v čem může Čína pomoct ještě víc, myslím Rusku. Je to, že jaksi
Čína a taky Indie se zatím jako nepřipojily k těm ekonomickým sankcím. Dokud může Rusko nebo má možnost obchodovat
skrze Čínu a Indii, tak samozřejmě z nějaké dlouhodobé perspektivy mu, se může téměř zcela vyhnout dopadu těch sankcí,
pokud efektivně přetransformuje svojí ekonomiku na obchod s těmi, kdo se do sankčního režimu nezapojujou.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaZ pohledu Ukrajiny a prezidenta Zelenského by západ, respektive země Severoatlantické aliance mohly dělat ještě
víc. Dělá, pane Ludvíku, NATO maximum možného?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKJá
si myslím, že NATO už se pohybuje u maxima možného z hlediska toho, co je bezpečné, pokud se chceme vyhnout eskalaci
války s Ruskem. Ještě jsou tu nějaké další kroky, které by asi NATO podle mě udělat mohlo.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo
například?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKNapříklad ta dodávka těch polských migů na
Ukrajinu. To byl takový jako nešťastný příběh. Ono by to Ukrajině sice zas až tak asi vojensky nepomohlo, ale byl by to pro
Ukrajince asi jako velký symbol. Spousta tady těch jakoby, řeknu viditelných prestižních zbraňových systémů má právě tu roli,
že, že jsou dobře vidět, že to je jako symbol pro ty Ukrajince, aby se, aby se nevzdali, aby viděli, že skutečně jako má smysl
bojovat. A zároveň NATO podle všeho podniká a může podnikat věci, které nejsou tak úplně vidět a je dobře, že nejsou vidět. A
to je v kontextu toho, čemu se říkalo hybridní válka, co se jako dlouhodobě připisovalo tomu, že dělá Rusko. Tak já myslím, že
je klidně možné, že dneska dává NATO trošku Rusku jako ochutnat, té jeho vlastní hybridní války a podporuje Ukrajince
takovým jako neviditelným způsobem, jako je sdílení zpravodajských informací, ve kterém má NATO obrovské jako možnosti a
schopnosti. A ve chvíli, kdy Ukrajina má lepší přehled o tom bojišti než Rusko, tak získává velkou výhodu. Protože, jak jsme si
řekli, těch vojáků dneska není tak moc. A pokud víte, kde mají být v tu správnou chvíli, tak to je prostě obrovská výhoda.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaMimochodem pokud se nepletu, termín hybridní válka, napsal ve své eseji jí Valerij Gerasimov v roce
2013 tento termín.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKGerasimov je tím známý na západě.
Říká se tomu Gerasimova doktrina.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAno.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických
studií FSV  UKNicméně fakt je ten, že Gerasimov tvrdí, že to je něco, co vede západ proti Rusku v té svojí eseji. A není to ruský
vynález. Je to něco, co se jaksi objevovalo už předtím v různých formách. Nejlépe to popíšeme jako určitou formu, kombinaci
vojenských a nevojenských nástrojů, které se mají používat pod tou červenou čárou, jež by vedla k vypuknutí otevřené
války.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPane Ludvíku, v neděli uplynulo 23 let od vstupu České republiky do Severoatlantické
aliance. Máme už bohužel poslední minutu. Je Česká republika podle vás schopna bránit se, ubránit se agresorovi?Jan
LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKČeská republika je schopna se ubránit díky tomu, že je
členem NATO. Nicméně z hlediska svojí vlastní obrany by měla a mohla dělat výrazně víc. A doufejme, že to dělat bude,
protože zatím ta reakce nebyla úplně přesvědčivá a někdy připomíná ten, slavnou českou pohádku S čerty nejsou žerty, kde
odnášejí princ a on volá, že tatínek vám vyhlásí válku.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTak to vidí Jan Ludvík, odborník na
bezpečnost z Univerzity Karlovy, katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd .
Děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení, postřehy a přeji vše dobré, na slyšenou.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut
politologických studií FSV  UKNa slyšenou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu
Dvojka přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Snahy o ukončení války na Ukrajině pokračují i dvacátý den tohoto válečného konfliktu. Evropská unie začne uplatňovat čtvrtý
balík protiruských sankcí, na nichž se podle francouzského předsednictví v pondělí shodly členské státy. Počítá se zákazem
vývozu luxusního zboží do Ruska, investic do ruského energetického sektoru nebo dovozu ruské oceli a železa. Vedle co
největší ekonomické izolace se podle českého premiéra Petra Fialy shodli na nedávné schůzce premiéři V4 s britským
ministerským předsedou Borisem Johnsonem rovněž na potřebě diplomatické izolace Ruska. Je jediná cesta, jak zastavit agresi
Vladimira Putina vůči Ukrajině totální odstřihnutí Ruska od Spojených států a Evropské unie na poli ekonomickém,
diplomatickém, ale také ve vědě, kultuře či sportu? A s jakými úskalími zahnání Ruské federace do kouta by měl Západ
počítat? Zdravím své dva hosty, jsou jimi místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář z TOP 09.
Dobrý den.

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A také ekonomický antropolog z Institutu sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Martin Tremčinský.
Dobrý den i vám.

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Jen na úvod musíme přiznat, že náš rozhovor předtáčíme o den, protože v tento den v úterý, tedy kdy náš rozhovor
předtáčíme, zasedá Rada Evropy, bude jednat o okamžitém vyloučení Ruska ze svých řad, i o tom bude řeč. Ale, pánové, na
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úvod, ta otázka je stručná. Je současná izolace Ruska dostatečná, nebo by měl Západ jít ještě dál, Ondřej Kolář.

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Já si myslím, že Západ by měl jít ještě dál, ono to samozřejmě nese nějaké negativní důsledky, ale to, jak se /nesrozumitelné/.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A Martin Tremčinský.

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já si myslím, že bysme možná měli být trochu opatrní, nebo alespoň se začít bavit i o tom, co se bude dít později v horizontu
jednoho, dvou až třeba pěti let, protože to absolutní odstřižení může vytvořit podmínky, který nebudeme pak už schopní nějak
kontrolovat nebo mitigovat jejich negativní dopady.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Na úvod vám děkuji. Obracím se na Ondřeje Koláře, když jste teď ve Štrasburku, na odpoledne bude tedy Rada Evropy jednat
o okamžitém vyloučení Ruska ze svých řad, po čemž volá Ukrajina. Tak nestačí tedy dosavadní pozastavení členství, mělo by
být Rusko vyloučeno navíc, když samo už oznámil, že se nehodlá účastnit jednání rady?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Já si myslím, že by měla, protože /nesrozumitelné/, je potřeba si uvědomit, že Rada Evropy je lidskoprávní organizace, která
byla založena na nějakých principech, ke kterým se Rusko samo přihlásilo. A samo se rozhodlo teď tyto principy ve velkém
porušit /nesrozumitelné/, takže tady víceméně panuje obecná shoda na tom, že Rusko se vzdalo svých práv, /nesrozumitelné/
práva na členství v této organizaci a hledá se řešení, jak opravdu její členství ukončit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Má to nějaký význam, pokud, jak už jsem říkala, samo Rusko řeklo, že se těch jednání účastnit nebude.

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Má to význam určitě z té symbolické roviny, protože Ukrajina, která je tady nastoupena, volá po tom, aby Rusko bylo
/nesrozumitelné/ právě z těch důvodů /nesrozumitelné/, má to i negativní důsledky, se kterými je potřeba počítat, protože při
Radě Evropy funguje Evropský soud pro lidská práva a kdy Rusko z této organizace odejde nebo bude vyloučeno, tak
samozřejmě Rusové ztratí možnost projednávat případy, nebo se vůbec obracet na soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Vidí Martin, promiňte, vidí Martin Tremčinský jako významný symbol třeba právě to, že Rusko bude případně vyloučeno z Rady
Evropy?

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Významný symbol to rozhodně je podle mého názoru, nicméně souhlasím a vlastně bych chtěl zdůraznit právě tady ty negativní
důsledky odstřižení i ruský populace od určitých legálních nebo jiných infrastruktur, který by třeba mohly hledat případně
nějaký zastání, což prostě si nemyslím, že je úplně nejšťastnější.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Koláři, nenese to právě i tyhle dopady na ruskou veřejnost, která se případně nebude mít možnost obrátit na Evropský
soud pro lidská práva?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Ono je potřeba tady zdůraznit, že, i přestože Rusko je členem Rady Evropy a u toho soudu pro lidská práva by mělo možnost
nějakým způsobem fungovat, tak Rusko ty rozsudky, které byly vyhlášeny ve Štrasburku, z 95 % ignorovalo, oni vždycky
aplikovali ta rozhodnutí, která se jim hodila, na ostatní tak trochu kašlali. To, že Rusko ztratí přístup do této instituce, ono se
vlastně nic nestane.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Možná právě na tom případu členství nebo nečlenství Ruska v Radě Evropy to dobře ilustruje i co se týká další izolace v
dalších institucích, diplomatické izolace, samozřejmě ekonomických sankcí, tak když se podíváme třeba na to, a teď se obracím
na Martina Tremčinského, když ruská policie dál zatýká na protiválečných demonstracích, které se konají v 37 městech po
celém Rusku. Zrovna tento týden vešel v povědomí případ ruské novinářky prvního kanálu ruské státní televize Mariny
Ovsjannikovové, která v přímém přenosu vystoupila s protiválečným transparentem a následně byla zatčena. Tak jak vlastně
vnímat kroky vedoucí k izolaci Ruska směrem právě třeba k těmto lidem.

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Tam si právě myslím, že je ten problém, že jim to vlastně dává nějakej určitej signál, kdy ta Evropa se od těchto lidí odstřihne a
nechává je v podstatě, teda na té symbolické rovině napospas, napospas tomu Putinovu režimu a vlastně ztěžuje jim nebo
nějakým způsobem dává najevo, že nebudou mít ty jednoduché cesty, jak se z putinovského Ruska dostat ven a hledat, hledat
nějaký lepší, nebo jiný způsob odboje mimo území Ruské federace třeba.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Koláři, je tedy nutné, pokud mluvíme o co největší izolaci Ruska, obětovat i ty, kteří statečně chodí na demonstrace proti
válce, jsou za to zatčeni, hrozí jim 15 let vězení jen za použití slova válka, nebo v tom vidíte třeba šanci, že pokud by šlo o
opravdovou izolaci Ruska bez jediné skulinky, Putinův režim to nepřežije, a to je tedy šance i prodemokraticky smýšlející Rusy?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
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Tak samozřejmě, že tahle ta naděje tady je a řada lidí se k tomu ubírá, ale, jak už jsem říkal, to, že Rusové budou odstřiženi
vlastně od soudu pro lidská práva ve Štrasburku, vlastně nic neznamená, oni opravdu /nesrozumitelné/ u mezinárodního soudu
neřídili, vlastně jim to bylo úplně jedno, co se tady děje. A já si myslím, že opravdu teď ve chvíli, kdy Rusko masivně porušuje
lidská práva a vlastně veškeré smlouvy, které v historii uzavřelo, tak jediná cesta, než ho na určitou dobu opravdu izolovat a
dát tím najevo nejenom ruskému vedení, ale i ruskému lidu, že to, co se děje, je špatně a že je potřeba s tím něco dělat.
Musíme teď doufat, že Rusové si to uvědomí a začnou doma pracovat na tom, aby se ty poměry změnily, protože s tím si
opravdu musí poradit sami.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Trenmčinský, ekonomická izolace, diplomatická izolace, izolace na poli, vědecké spolupráce, kulturní spolupráce, nebude
to skutečně ten nejvýznamnější signál i pro ruskou veřejnost, že zkrátka na tom, aby se změnil režim, musí pracovat i oni, není
ta totální izolace jedinou cestou, která může zastavit Vladimira Putina?

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Signál to rozhodně je, ale je otázka, jak ho bude vlastně ruská veřejnost číst, protože minimálně v sociologii platí poučka, že
dodavatelem významu nikdy není producent té zprávy, ale její příjemce. A pokud se vlastně ruská veřejnost rozhodne ten
signál číst tím způsobem konformní vlastně s Putinovou propagandou, tedy že opravdu ten Západ Rusko nesnáší a chce ho
zlikvidovat a chce ho zničit, tak paradoxně vlastně je to voda na jeho mlejn a může to jeho pozice, nebo minimálně tady tu jeho
ideologii s nějakým /nesrozumitelné/ kuloárním chápání ruský veřejnosti ještě posílit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Koláři, od čeho je především ruská veřejnost izolována, nyní jsou objektivní informace a nezávislá, nezávislé
zpravodajství, čili je ta izolace sankce, ostrakizace Ruska, nenahraje na domácí scéně právě propagandě Vladimira Putina s
tím, že ruská veřejnost bude mít za toho zlého Západ.

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Ale ono už to tak je. Je potřeba si uvědomit, že ta propaganda v Rusku není nic nového, ta protizápadní propaganda. Rusko je
beztak ve válečném proti Evropě od roku 2008, od roku 2014, kdy zaútočil poprvé na Ukrajinu. V roce 2008 zaútočil Vladimir
Putin na Gruzii a od té doby vede proti nám hybridní válku, jejíž součástí je mimo jiné právě ta domácí propaganda, která nás
vykresluje v těch /nesrozumitelné/ obratech, a to se jen tak nezmění. Rusko se teď samo odstřihuje od různých sociálních
sítích, na ostatních komunikačních kanálech. Jenom dokládá to, že Rusko s námi opravdu ten dialog vést nechce a
komunikovat s námi nechce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Víte, já se ptám potom, jestli ta izolace ještě právě tyto tendence neumocní, neposílí, neznásobí?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Já si myslím, že dočasně ano, ale ve chvíli, kdy si Rusové sami uvědomí, že ta izolace jim vnese jenom negativní kolotoče, tak s
tím opravdu, doufám, začnou něco dělat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Tremčinský, vy to vidíte jinak.

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já se jako, já bych to rád viděl stejně, ale bojím se, že Rusko, nebo respektive obecně v případě takovýchto sankcí a odstřižení
může dojít k tomu, že vlastně Rusko začne hledat nějaké alternativní cesty, ať už komunikační, tak i ty ekonomické a vlastně
dokáže vytvořit nějaký nový blok, ve kterém se vlastně bude moci dál rozvíjet a polarizovat a to odstřižení vlastně nám trošku
jako ubírá možnost nějak zasahovat a kontrolovat, ať už ten veřejný diskurz nebo finanční toky, nebo prostě další, další
aspekty, které teď momentálně tedy takto izolujeme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Přesto ale, když říkáte, že tou izolací odstřihneme i vlastně tu možnost nějakým způsobem tu situaci sledovat, je to ale možné
směrem k režimu Vladimira Putina, který zkrátka si dělá, co chce, porušuje všechny úmluvy, všechna pravidla na to, co by se
mělo dodržovat, vlastně nedbá, nejsme už tam, kde vlastně, nebo čeho se obáváte, že by nás ta izolace zavedla?

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
No, v podstatě jo, ale zároveň teďko odstřiháváme i tu jako, byť slabou, ale stále nějak existující opozici, která najednou bude
vlastně v nějakým jako prostoru, ze kterýho nebude moct ven, ani informačně vystupovat, ani ekonomicky a budeme prostě
tam s tím Putinem zavřená v jednu velký lekci, v uvozovkách, kde on samozřejmě je mnohem, mnohem silnější a může si dělat,
co chce. Takže v tomhle tom právě vidím ještě jako další nebezpečí a s tím, že prostě za 5 let se najednou z černýho místa na
mapě, který bejvalo dřív Rusko a teďko je to teda nějaká zóna odstřižení, tak vlastně nebudeme vůbec jako schopni vidět, co
se z toho prostoru může vynořit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká ekonomický antropolog z Institutu sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Martin Tremčinský.
Dnes diskutujeme také s poslancem TOP 09, místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřejem Kolářem.
Obracím se na Ondřeje Koláře, jestli nehrozí, že pokud bude Rusko ekonomicky na dně, bude izolováno po všech dalších
stránkách, jestli si nevybudujeme nedaleko východních hranic NATO v podstatě druhou Severní Koreu, jak o tom mluvil teď
Martin Tremčinský, že zkrátka to bude černé místo, co nám za 5 let odtud vznikne.

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Svým způsobem ano, ale já navážu na to, co už jsem říkal, že Rusko už de facto v pozici Severní Koreje svým způsobem je.
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Ono se to taky bude odvíjet od toho, jak dopadne ta válka, my asi nemůžeme spoléhat na to, že Rusko bude poraženo na
hlavu, podobně jako Německo ve druhé světové válce, rozdělí se do nějakých, v uvozovkách, okupačních sektorů a proběhne
tam důkladná denacifikace a změní se tam režim. Opravdu si myslím, že je potřeba teď vyvíjet na Rusko enormní tlak, aby jeho
společnost pochopila, že musí tu situaci vzít do vlastních rukou, tu změnu režimu provést samo a potom je na nás, abychom
Rusku pomohli ve smyslu nějakého, v uvozovkách, Marshallova plánu a nebrali ho jako nějakou onuci, s kterou je potřeba
zacházet dál špatně, ale celé se to musí odvíjet od toho, že zmizí ten Putin..., režim, pardon, Vladimira Putina a jeho okolí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Obracím se na Martina Tremčinského, protože vy jste ve svém článku právě varoval před tím, aby vlastně Rusko nebylo
zatlačeno do kouta podobně jako v devadesátých letech, kdy jste říkal, že mu nebylo třeba pomoženo právě jako Německu
pomocí Marshallova plánu, tak teď ale Ondřej Kolář mluví o tom, že Rusko už je v takové situaci, že nic jiného, než enormní
tlak, nepomůže.

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já s tím jako obecně souhlasím, ale právě si myslím, že musí být součástí tý debaty to, co budeme dělat s tím Ruskem po tom
Putinovi, jako, nebo i vlastně s nějakým dosluhujícím Putinem, jo, protože právě jako ten návrat do těch devadesátých let
opravdu jako není žádoucí, není žádoucí prostě vytvořit v Rusku vlastně nějaký jako mocenský vakuum, který by mohl
eventuálně vést ještě jako k nějakým mnohem horším situacím nebo scénářům, kdy samozřejmě největší, největší extrém by byl
rozpad ruský federace a občanská válka v Rusku, což prostě /nesrozumitelné/ asi jako nikdo si nechceme ani představovat.
Takže myslím si, že opravdu jako musíme aktivně, aktivně říkat, že prostě, až jako ta situace se vyřeší, pokud možno teda
nějakou diplomatickou cestou, tak ty sankce budou pryč a vlastně jako bude tady nějaká snaha i napravovat tu škodu, kterou
už teďko jako napáchali, nebo kterou páchají, která se samozřejmě v následujících měsících a letech bude, bude prohlubovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Skutečně teď páchají škodu, nebo jsou jedinou možnou šancí na to, jak ruskou agresi vůči Ukrajině ukončit, protože co jiného
máme, pane Tremčinský?

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
No ne, jako to, že páchají škody, je dobře, nebo to je jejich cíl, že jo, to je, prostě sankce jsou válečný nástroj, takže je to zbraň,
nemůžeme si představit zbraň, která nepáchá škodu, taková zbraň je k ničemu. Takže to jako není myšleno, že je to něco
špatnýho, ale musíme prostě potom nastavit nějaký mantinely, nebo nějakej prostor pro vlastně nápravu, nebo nějaké jako
zahojení tady toho, tady toho traumatu, které tam vytvoříme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Některé nakombinovat, pane Koláři, to, co teď je potřeba, čili krátkodobé rychlé účinné řešení, ale právě i s tou úvahou, jaké
dopady bude mít třeba za 5 let, když ani v současné situaci skutečně nemůžeme predikovat, jak celá válka dopadne?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Ono je to trošku věštění z křišťálové koule. Já bych rád použil nějakou historickou paralelu, ale bohužel to nejde, protože svět
je úplně jiný, než byl před 80 lety, kdy se válčilo s nacistickým Německem. My nemůžeme teď spoléhat na to, že nám přispěchá
na pomoc například Čína, která by pomohla s tím..., opravdu Rusko zdecimovat na té ekonomické úrovni. My nemůžeme
počítat s tím, že budeme moct v Rusku teď rozjet nějakou masivní propagandu, která by pomohla jeho obyvatelstvu pochopit,
že to, co Rusko dělá, co, co dělá ten režim, je špatně. Takže já se obávám, že opravdu to bude muset být nějaká zvláštní
kombinace vojenských, ekonomických a diplomatických tlaků, které nakonec povedou k tomu, že ten režim vlastně
/nesrozumitelné/, zhroutí se a potom je potřeba v Rusku opravdu začít působit, já to řeknu škody, ale naprosto tvrdě
propagandisticky a ty mozky jim vymýt úplně jiným způsobem, než je mají vymyté teď.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
To si dokážete jako ekonomický antropolog, pane Tremčinský, představit, že toto je nějaká cesta, jakým způsobem po nějakém
závěru války na Ukrajině stabilizovat situaci?

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
No, asi bych to netvrdil takhle extrémně, myslím si, že naším cílem by mělo bejt poskytnout Rusům prostor pro vybudování
nějakých demokratických institucí, skrze který by sami teda byli schopní nějakým způsobem spravovat, spravovat ty své
záležitosti, ten jako přílišný tlak právě je to, co většinou jako z historie minimálně druhé poloviny 20. století vidíme, že vede,
vede vlastně k politický radikalizaci, ať už, ať už se bavíme třeba i o zemích Blízkého východu nebo jiných regionech.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Koláři, nejsou to skutečně silná slova, dá se demokracie budovat ve spálené zemi a s populací, která má vymyté mozky,
jak vy říkáte?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Dá, dá, tady se ta historická paralela, pardon, použít dá, protože musíme si vzít příklad Německa, které bylo zfanatizované. Na
konci druhé světové války bylo poraženo na hlavu, bylo rozděleno do okupačních sektorů, ten jeden bohužel teda nabral úplně
špatný směr, protože se stal součástí východního bloku, ale k té západní části Německa se podařilo tu společnost velmi
efektivně demokratizovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Já se ale omlouvám, nemáte, nejste teď trošku v protimluvu, protože před pár minutami jste řekl, že ta situace v Rusku bude
úplně jiná, než právě v Německu, které bylo poraženo na hlavu a rozděleno do těch okupačních sektorů?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
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Ano, my bohužel nemůžeme spoléhat na to, že Rusko na hlavu porazíme, proto říkám, že ta situace je jiná, ale tahle historická
paralela by se vlastně nabízela. Neříkám, že to tak stane. Já si myslím, že je potřeba pracovat i s Rusy, kteří žijí v zahraničí,
kteří teď opouštějí Rusko, protože už si uvědomili, že to, co se tam děje, je špatně. Nabídnout jim právě, jak říkal pan kolega,
nějakou možnost etablovat se v rámci například exilové vlády nebo exilových institucí. A pak už se dají najít i cesty, jak tyto
instituce propojit s tím domácím obyvatelstvem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Bulharský politolog žijící ve Vídni Ivan Krastev napsal, že pokud se dnes Putinovi daří, může si za to Západ sám a varoval, že
tvrdý postup vůči Rusku, jak ho třeba, například teď o něm mluví Ondřej Kolář, naopak může dostat Západ do větší izolace. Vy
už jste, pane Tremčinský, mluvil o tom, jaké alternativní cesty si Rusko může najít, i Krastev naráží na možné spojenectví Ruska
s Čínou, což se aktuálně děje. Vidíme, že Rusko si nějakým způsobem Čínu namlouvá. Čína se snaží působit neutrálním
dojmem, ale to spojenectví tam implicitně samozřejmě ve hře je. Tak jak to vnímáte, jestli ten tvrdý postup naopak nemůže
dopadnout na Západ tím, že bude izolován on sám?

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
No, jako to je právě ono, že prostě je to to staré pořekadlo, držím si přátele blízko a nepřátele ještě blíž. Tím, že někoho takhle,
takhle odizoluju, tak prostě ztrácím ten přehled o tom, co vlastně dělá, ztrácím tím možnost nějakým způsobem zasahovat do
toho jeho chování, jak nějakým způsobem korigovat. Samozřejmě jako viděli jsme to třeba v případě Íránu, na který ty sankce
byly uvalovaný, nebo i v tý Severní Koreji, kde ale ty země jsou relativně malé, takže ten, takže ten dopad jako není
srovnatelný, jako tak velké země, jako je, jako je Rusko, vlastně nevíme, ocitáme se v nějaký bezprecedentní situaci, kdy, kdy
vůbec jako teď si myslím, že nedokážeme, nebo já si nedokážu představit vlastně žádný scénáře, jak by to mohlo, jak by to
mohlo vypadat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Já jsem tady, pane Koláři, citovala bulharského politologa žijícího ve Vídni Ivana Krasteva, který mluvil o tom, že ten tvrdý
postup jaksi může Západ ještě víc izolovat. My vidíme teď to kroužení Ruska a Číny okolo sebe, tak přece jen neobáváte se, že
Západ bude sám sebe izolovat tím, když nebude hledět na nějaké možné komunikační trasy a bude postupovat tím tvrdým
způsobem, o kterém mluvíte vy?

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Já si myslím, že je potřeba nalézt kombinaci obojího, teď ten tvrdý postup je naprosto namístě, protože, jak jsem říkal, Rusko
rozpoutalo naprosto bezprecedentní konflikt, který od roku 45 nemá obdoby, ale jak jsem říkal, je potřeba hledat i cesty, které
nám vlastně umožní i přes ty tvrdé sankce, i přes tu izolaci působit na tu jednak domácí a jednak na tu exilovou, bych řekl,
diasporu Ruska nebo Rusů, kteří už utekli do Evropy, kteří tady žijí a kteří nesmýšlejí podobně jako smýšlí Vladimir Putin, ono
to je složité. Nic není jednoduché a je to obrovská výzva pro nás.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář z TOP 09. Děkuji vám za rozhovor a zdravím do
Štrasburku.

Ondřej KOLÁŘ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/ 
Také děkuji.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A zdravím také ekonomického antropologa z Institutu sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Martina Tremčinského. Děkuji, že jste byl naším hostem. Na shledanou.

Martin TREMČINSKÝ, ekonomický antropolog, Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Děkuji. Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Omlouvám se našim posluchačům za horší kvalitu našeho spojení do Štrasburku. Doufám, že i tak byl náš pořad srozumitelný.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Premiér Petr Fiala chce Rusko dostat vedle ekonomické, také do diplomatické izolace URL
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mluvčí 
Na mé první místopředseda vlády a ministr vnitra Rakušan ministr dopravy Kupka ministr financí Stanjura. Prosím, o úvodní
vyjádření pana vicepremiéra.

mluvčí 
Dobrý den, dámy a pánové. Já v této situaci už rád a klidným svědomím srdcem zastupuju pana premiéra Petra Fialu, protože v
této chvíli víme, že se ve zdraví vrátil na území České republiky. Já bych chtěl říci, že celá vláda České republiky velmi oceňuje
statečnou silnou sestup pana premiéra na Ukrajinu. Domníváme se, že Česká republika tímto způsobem jasně vyjadřuje, že
patří k těm zemím, které podporují Ukrajinu, které od začátku jasně vyjadřují svůj postoj. A tahle vláda, která v současné době
v České republice je v čele s panem premiérem Petrem Fialou, se skutečně nebojí ukázat, kam hodnotově patří. Myslím si, že
pro ukrajinskou stranu cesta vrcholných představitelů několika států je v této chvíli výrazným povzbuzením. Myslím si, že ta
cesta má symbolický význam a ukazuje skutečně i doma doma i v zahraničí, jakým způsobem Česká republika zahraničně
politickou situaci vidí. My jsme velmi rádi, že i vláda České republiky dlouhodobě podporuje nejrůznějšími způsoby ukrajinskou
stranu v nelehkém boji proti proti ruské agresi proti putinovské agresi, která bohužel stále nekončí. Vláda bez bližší specifikace
dnes schválila další pomoc a v rámci poskytnutí vojenského materiálu ukrajinské straně. Zároveň jsme se zabývali celou řadou
témat, které mají vliv na život lidí žen dětí většinou přicházejících z Ukrajiny. K nám do České republiky chci říci, že jsme docílili
schody i s tou regionální úrovni považujeme to za velmi důležité, protože hejtmani jsou skutečně těmi, kdo v současné době
musí být s vládou na jedné lodi, abychom tu migrační vlnu skutečně nevídaných rozměrů v České republice byli schopni
zvládnout naše jednání trvala od minulého týdne a týkala se především ubytování pro já lidi přicházející z Ukrajiny dotčené
válkou. My jsme se dohodli na tom, že pán ubytování jsou rozčleněna do několika kategorií na tzv. dočasné nouzové přístřeší
bude poskytováno 200 Kč na osobu a noc bez ohledu na to, zda se jedná o dospělého či se jedná o dítě pro nouzové
ubytování zajištěné u jiných ubytovatelů se bude jednat o částku 250 Kč na osobu a noc opět bez ohledu na to, zda se jedná o
dospělou osobu či dítě, kdy předpokládáme, že tyto náklady ještě budou navýšeny o příspěvek krajů, tedy 2/3 dává stát třetinu
na to dává samotný kraj. Chci říci, že tato dohoda byla asociací krajů akceptována. Stejně tak jako veškeré další návrhy, které
daným nařízením souvisí. Zároveň vláda přišla schválila s nařízením, které se týká ubytování ve státních ubytovacích
zařízeních, kdy se ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům dává úkol do 21. března vyčlenit pro potřeby hejtmanů
pražského primátora krajů hlavního města Prahy, všechny ubytovací kapacity, zařízeních určených k hromadnému ubytování
osob tyto kapacity posléze budou budou zaplňovat Anny právě rozhodnutím krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině tzn.
že i u těch státních zařízení u těch ministerských zařízení, a to budou právě kraje krajská centra, kdo bude rozhodovat o tom,
kdo do nich bude umístěn a jakým způsobem je budou využívat. Zároveň ministerstvo pro místní rozvoj nás informovalo, že
připravuje a nový program návrhu podpory zaměřené na řešení ubytování uprchlíků přicházejících z Ukrajiny. Mělo by se
jednat o rozšíření kapacit v nových nebo opravených prostorech způsobilých pro střednědobé až dlouhodobé ubytování
uprchlíků, velmi zjednodušeně, řečeno ve všech městech obcích. Já si troufám říct v podstatě ve všech se nacházejí takové
nemovitosti, které čekají na rekonstrukci a kde poměrně jednoduchým stavebním zásahem může dojít k tomu, aby tyto
nemovitosti mohly sloužit k ubytovávání osob. Zároveň vláda jednala i o té důležité linii naší pomoci lidem přicházejícím z
Ukrajiny. Je to ubytování v rodinách, je to ubytování v bytech, je to ubytování takové, které z našeho pohledu z pohledu
odborníků přináší největší možnost adaptace na život v České republice. Pokud se někdo dostane k někomu do rodiny, tak ta
pomoc je samozřejmě přirozená. Člověk se lépe orientuje v tom městě v těch podmínkách, kam právě přišel. Toto je návrh
ministerstva práce a sociálních věcí a.

mluvčí 
Mi teď mimořádně přerušujeme tiskovou konferenci po jednání vlády později se k ní vrátíme. Teď vám živě na čtyřiadvacítce
nabízíme projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před americkým kongresem.

mluvčí 
Noviny o jejich městě fázi dobré ráno. Jene ráno Abbáse. Pan prezident bude dobré poledne ráno paní velvyslankyně, která se
k nám také připojila.

Dá se Rama Karlova paní velvyslankyně Makarova.

mluvčí 
Ještě prezident.

mluvčí 
Dnes má na rezidenty sem pouze Jana lidské vám představit na kongres slyší Spojených států amerických, který obdivuje vaše
odvážné vedení sty a členové kongresu je mi velkou ctí představit vám prezidenta Ukrajiny má ukládat Vladimíra Zelenského
sláva Ukrajině.

Má Chalíd, sláva krajinná.

mluvčí 
Sláva suché na Wroclaw Loretě výraz.

Lenky mač.

mluvčí 
Jménem spíš děkuji vám paní předsedkyně.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 172 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Lidé sem Gentlemen.

mluvčí 
Dámy pálil kongresmani, dámy a pánové, řekli Američané.

mluvčí 
V tom ale kapitol se.

mluvčí 
Přátelé rád vás zdravím, jestli se mi Kyjeva se města, které je bombardováno psa Amerika se ruských letadel. Každý den, ale
nevzdáváme se a ani minutu jsme na to nepomysleli stejně jako mnoho dalších měst a vesnic v naší krásné zemi, které se ocitly
v té nejhorší válce od druhé světové války. Zdravím vás jménem ukrajinského lidu lávy a lidu, který miluje svobodu, který 8 let
odolává ruské agresi, zdravím vás jménem těch, kteří posílají své syny své dcery, aby čelily této rozsáhlé ruské agresi agresi v
současné době se rozhoduje o osudu naší země našeho lidu, rozhoduje se o tom, jestli budou Ukrajinci svobodní, jestli si
uchovají svoji demokracii Rusko napadlo nejenom nás naši zemi naše města napadlo.

mluvčí 
Ale velmi.

mluvčí 
Naše hodnoty základní lidské hodnoty prostřednictvím.

mluvčí 
A ta nutně agens a chtěli.

mluvčí 
Letadel napadli svobodu a v naší svobodné zemi, kde jsme rozhodovali o naší vlastně budoucnosti.

mluvčí 
ČSA ale našlo druhým.

mluvčí 
Vystoupili proti naším snům, které jsou stejné, jaké máte vy Američané.

mluvčí 
Lék and one Else.

mluvčí 
Sníme stejné ne jako kdokoliv v Americe šňůr a vidím jo památník vraž moru vidím obličeje vašich prezidentů, kteří si založili
Spojené státy americké, tak, jak je známe dnes na základě demokracie svobody NSA vyslov kosti, kde se staráte o každého,
kdo 6 mě žije.

mluvčí 
A války po.

mluvčí 
Dodržuje zákony pilně pracuje, chceme to samé pro naše občany, to je přece normální součást lidských životů, dámy a pánové,
přátelé, Američané historii v historii jisté.

mluvčí 
Je jistě. Děkuji.

mluvčí 
Prožily okamžiky, které vám pomohou pochopit nás v současné době, když to potřebujeme, kdy vás potřebuje, vzpomeňte si,
na, která až ne ráno, kdy mi byl napaden Pearl Harbor, jsem na to černé nebe. Vzpomeňte si na to ne, vzpomeňte si na 11. září
strašný den v roce 2001, kdy se ďábel a pokusil napadnout vaše města. Je vzpomeňte si na další okamžiky, kdy byli napadeni
jinak Floru i nevinní lidé se vzduchu.

mluvčí 
Řeknou ony Elsy XP tedy.

mluvčí 
Když to nikdo neočekával, když jste to nemohli zastavit a naše země nyní prožíváme to samé každý den v každém okamžiku
každou noc, když 3 týdne v Čechách Oděsa říkáme Charkov šito Mir Mariu fajn a další města to zažívají právě v té spor Rusko
změnilo naše nebe v.

mluvčí 
Našem ve zdroj.

mluvčí 
Smrti pro naše lidi.

mluvčí 
Michel a Ukrajiny Rusko.
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mluvčí 
Vy jste pálilo již bezpočet raket asi šel proti našim noc městům, to je teror, který jsme v Evropě neposlal na 80 let a fond
žádáme, ale ukončení tohoto teroru žádáme tak a mnoho chceme jenom vytvořit bezletovou.

mluvčí 
Má jsou.

mluvčí 
Zónu nad Ukrajinou.

mluvčí 
Je nutná to.

mluvčí 
Něco, co by Rusku znemožnilo nás terorizovat se realizovat naše je svobodná města. Je to mnoho, máme alternativu, vy víte,
jaké obranné systémy potřebuje, mé víte, jak.

mluvčí 
Lidé byli řidiči.

mluvčí 
Moct na nich záleží, abychom mohli používat naše letectvo a protivzdušnou obranu, abychom bránili naši svobodu naše města
náš národ, aby nám, abychom mohli bránit Evropu a vy víte, že tyto systémy existují, že je máte, ale.

mluvčí 
I když jsou high na zemi.

mluvčí 
Nejsou na ukrajinském nebi a já mám sen.

mluvčí 
A her Ernie a.

mluvčí 
Tato slova znají všichni. Já bych dnes to mohl parafrázovat. Já dnes něco potřebuji.

mluvčí 
A jejím dílům.

mluvčí 
Být víte, co potřebuji. I znamená, to to samé, když bych tady mluvil o svém snu dámy a pánové, přátelé Ukrajiny si jsou vděční
Američanům za veškerou podporu za vše, co vaše vláda vaši občané pro nás dělali esa zbraně za munici, sám výcvik a
finanční odporu za tu podporu, která nám pomáhá.

mluvčí 
Proč se mnou in děkuji.

mluvčí 
Prezidentu Bidenovi za jeho osobní nasazení při podpoře svobody na Ukrajině. Děkuji vám za rezoluci, která tedy míří proti
všem, kteří jezdců páchají na Ukrajině, že ji válečné zločiny, ale nyní v tento okamžik vás vyzývám, abyste udělali více, jsou
potřeba další balíky sankcí tak, aby se ruská válečná mašina zastavila, aby tyto a restrikce sankce dopadly na každého, kdo
ten režim.

mluvčí 
Vlášek se.

mluvčí 
Podporuje, aby se to týkalo všech politiků z Ruské federaci, kteří dále vykonávají své funkce a kteří nepřerušili své vztahy s
těmi, kdo odpovídají za tuto agresi, ale, aby to byli všichni.

mluvčí 
Stejný vůz.

mluvčí 
Zedníci, aby to byli všichni členové naše státní dumy má americké firmy musí okamžitě opustit ruský trh, a proto vše jejich zisky.
Lidi jsou vykoupeny naší krví, jo, a pokud máte ve svých obvodech firmy, které podnikají v Rusku, tak byste měli zajistit, aby.

mluvčí 
Penny za ty odešli.

Aby můj výplod její úkoly.

mluvčí 
Rusové nemohli používat tyto zisky financování této války akty zničení Evropy. Všechny americké přístavy by měly být uzavřeny
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pro ruské snad horší.

mluvčí 
A Penty sprintoval jinde ho mír.

mluvčí 
Je důležitější, než si s a musíme tento princip bránit na celém světě, jsme součást velké protiválečné koalice, která symbol jela
desítky zemí, které vystoupily proti bezprecedentnímu rozhodnutí prezidenta Putina, napadnout Ukrajinu, ale musíme a minus
asi ujme postupovat rychle a rozhodně proti této agresi, která začala 24. února a fór ale.

Bylo by dobré, kdyby, jestli tedy ta agrese skončila a zlo bylo potrestáno. Já jsem dnes svět zač čus nemá ty nástroje.

mluvčí 
Aby Help From dále 5 10 6 je dejme.

mluvčí 
To ukončili okamžitě naši předchůdci vytvořili nástroje, které nás měli chránit, ale ty bohužel nefungují vidíme to vidíte to i vy
potřebujeme nové instituce, no vás spojenectví a my je nabízíme navrhujeme. On.

mluvčí 
Vytvořil 1 papír s Union a distancoval.

mluvčí 
Novou asociaci odpovědných, až se.

mluvčí 
Tak Hans států.

mluvčí 
Které budou okamžitě ukončovat agrese a které během 2.

mluvčí 
4 6 hodin budou hledět jen tipovat.

mluvčí 
Poskytovat podporu finanční politickou vojenskou humanitární cokoliv, co vám a Tomáše zachránit svět zachránit životy rovině
toho tento svazek typy já poskytovat pomoc i obětem nejrůznějších humanitárních katastrof s epidemií a klimatických a
živelných katastrof a vzpomeňte si většinou jsme byli schopni během pandemie covidu při distribuci a vlek ve vakcíně a
najednou jsme byli schopni a postupovat velice rychle, aby tady nebyly zbytečné oběti dámy a pánové Američani. Pokud by
takové spojenectví a existovalo pod označením 24, tak bychom zachránili tisíce lidí nejenom na Ukrajině, ale i v jiných zemích
zachránili bychom ti, kteří chtějí mír, zachránili bychom ty, kteří trpí v nelidských podmínkách a podívejte se, prosím, na jedno
video, kde vidíte, co ruské jednotky napáchali v naší zemi. Musíme to ukončit, musíme tomu předejít, musíme preventivně zničit
jakéhokoliv agresora, který chce napadat nezávislé svobodné země.

mluvčí 
Indián sami psát.

mluvčí 
Abych to shrnul na závěr.

mluvčí 
Tedy.

Kdy snad nás být lidé od něj.

mluvčí 
Dnes není dostačující uvést svůj národ musíte vést celý svět, musíte být světovým vůdcem a.

mluvčí 
Mohl kolejových dílů.

mluvčí 
Naše země nezávisí jenom na vás, ale závisí na těch, kdo jsou kolem, kdo jsou silní silný.

mluvčí 
Strong.

mluvčí 
Zbroji.

mluvčí 
Znamená odvážný a připravený bránit životy svých občanů je a do občanů celého světa bránit jejich hlas k bodu a právo u nás
život a vzít a připraven ten šrot i položit.

mluvčí 
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Vždy, když dnes pivo ani cent na.

mluvčí 
Krajinu si brání nejenom krajinu, ale brání hodnoty Evropy a kyselého ze série stáří či tak, abychom nalezli v budoucnu ušít, a
proto no nedosti Američani pomáhají nejenom Ukrajině, ale pomáhají Evropě a celému světu, aby svět mohl šít, abys mohl říct
pravdu má vliv. Je.

mluvčí 
Dost adekvátně zout.

mluvčí 
A je mi skoro 4 Asset, je ale.

mluvčí 
Větší zranění.

mluvčí 
Na tom věku už nezáleží, protože přestalo srdce více než 16 dětí. Já, pokud nebudu z těch scén.

mluvčí 
A lží tak byly.

mluvčí 
To smrt asi bavit, tak to bude náročné a Lidl já esem a jako vedoucí představitel svého národa nyní obracím na prezidenta
Bidena, který představuje jiný velký národ by dál od musejí si, abyste se stal vedoucím představitelem z celého svět zvládli, no
znamená viz, abyste se stal představitelem míru. Děkuji vám sláva Ukrajině.

mluvčí 
Sledovali jste projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před americkým kongresem mimo jiné kongresmanům
řekl, aby si vzpomněli na napadení Pearl Harboru nebo na útoky 11. září a právě k nim přirovnal napadení Ukrajiny ze strany
Ruska řekl, že Rusko změnilo ukrajinské nebe ve zdroj smrti. Podle něj jde o teror, který Evropa nepoznala 80 let. Znovu proto
požádal o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou. Podle něj by to Rusku znemožnilo terorizovat Ukrajinu. Zároveň navrhl
alternativu řekl, že Američané vědí, co Ukrajinci potřebují k obraně a nepřímo tím požádal o další dodávky zbraní. Vyzval také
ke zpřísnění sankcí tak, aby zasáhly všechny ruské úředníky. Všechny členy státní dumy. Žádá také, aby americké firmy
opustily ruské trhy, řekl doslova, že jejich zisky jsou vykoupeny ukrajinskou krví. Za loňský také požádal uzavření amerických
přístavů pro ruské zboží. Zároveň řekl, že současné mezinárodní instituce nefungují. Navrhl proto vytvořit novou asociaci
odpovědných států, které budou okamžitě ukončovat případné agrese. Projev ukrajinského prezidenta teď okomentujeme ve
vysílání čtyřiadvacítky ve spojení s námi politolog Jakub opírala fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne
vám přeju.

mluvčí 
Dobré poledne.

mluvčí 
Jak silný byl podle vás projev ukrajinského prezidenta?

mluvčí 
Byl to rozhodně emočně nabitý projev Volodymyr Zelenskyj ukázal už během toho celého svého působení během té krize, že je
velmi dobrým řečníkem, a to navzdory tomu, že vlastně svoje prevenci třeba den pláně videokonferencí je samozřejmě těžší být
nějaký nemocný apel, nicméně rozhodně se dá říct, že se podaří a například video, které tam už jenom během toho, které
ukazoval na utrpení v jižním Walesu ve všech městech, a to bylo něco, na čem po členech kongresu nevěděli, objedou bude
skutečně i tohle třeba mohou mít poměrně velký emocionální dopad a nechali kongres, anebo širokou veřejnost Praha 2.

mluvčí 
Pokud odhlédneme od emocí a podíváme se na to rád, jo, je nějaká myšlenka toho projevu, která by ve Spojených státech
mohla rezonovat?

mluvčí 
A asi to, co by mohlo rezonovat, byl ten apel na uvalení tvrdších sankcí a ať už na další ruské oligarchy nebo úředníky člen
státní dumy atd. to je asi cesta, kterou by se dalo případně vydat tak. No a co se týče bezletové zóny nebo dodání, například
letounu na stavbu naráželo nebo možná úplně přímo řečeno, a to jsou cesty, kterými v současnosti za Bidena nebo většina
kongresu prezident tajná nebo na kongresu vydat nechce. Samozřejmě nevíme bude vývoj on sám momentálně pozice je, že
další náklad by měl být, ať už poskytnutím jiné vojenské humanitární pomoc atd. anebo tedy případně zpřísňování sankcí na
ekonomické stránce.

mluvčí 
Ano, vyzval mimo jiné k tomu, aby Američané uzavřeli přístavy pro ruské zboží vyzval k tomu, aby americké firmy odešli z
Ruska. Tohle je něco, co by se mu mohlo splnit.

mluvčí 
To, aby americké firmy odešli zůstal samozřejmě nemají úplně tak vliv. Administrativa Spojených států, potažmo Joe Biden,
protože samozřejmě nějak zákon, který by tohle nazval, by byl asi na extrémně extrémně komplikované prosadit, takže tady to
bylo spíš opravdu na ně nátlak na představitele společnosti, například na majitele firem atd. aby sami zvážili, mohou odejít
Ondřej Joe Biden s tímhle úplně nic udělat nemůže, co může dělat samozřejmě například a zabavovat Ruska a vás u cesty
tramvají možná ve Spojených státech atd. což tady je a je tam jsem možnost rozšiřovat náš širší širší okruh osob, protože asi
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stále nějaké zdroje jsou tohle.

mluvčí 
Jsme zejména v úvodu viděli dlouhý potlesk amerických zákonodárců, jak často promlouvají cizí státníci před americkým
kongresem, je to něco běžného nebo výjimečného?

mluvčí 
A zase úplně běžné to není, ale není to úplně obvyklé během historie Spojených států se dá počítat v řádu desítek lidí, kteří
vystoupili vlastně před kongresem Spojených států, například mnozí se ještě budou pomáhat projev Václava Havla americkým
kongresem. Nicméně tady o bylo v tom poměrně netradiční. Ten tradiční konfiguraci v tom, že samozřejmě Volodymyr Zelenskyj
nemohl vystoupit osobně a že to neprobíhalo vlastně v jednacím, ale kongresu dnes tyhle projevy běžně odehrávají, ale bylo to
vlastně na shromaždiště pro turisty, kteří navštěvují kongres, má zvláštní místnost, je to poslouchali jako poprvé takhle někdo
krev v kongresu plastové to ale teď, ale do jisté míry bezprecedentní. Nicméně samozřejmě hlavně poté se konají mimo jiné
samozřejmě, ať se to osmy lety a vystoupil tehdejší ukrajinský premiér Petro Porošenko nedlouho horské, ale ruské anexi
Krymu, agresi a separatistických republikách a už tehdy se snažil apelovat a od Spojených států proti ruské agresi, nicméně
tehdy se nesetkal z toho úplně regulací ze strany Spojených států, protože prezident Obama tehdy přitom velmi zdrženlivý.

mluvčí 
Jak silná je teď podle vás americká podpora Ukrajiny i třeba stran pomoci nejenom té rétorické a panuje na téhle pomoci a
podpoře shoda v rámci americké politické scény?

mluvčí 
Rozhodně do značné míry panuje shoda na tom, ale je to skutečně napříč politickými stranami i demokrati republikáni Iva
většině odsuzují jasně tu agresi stanice na stranu toho, že by Ukrajině měla být poskytnuta pomoc, a to už po humanitární a
nebo například dodávkám zbraňových systémů, ne těch stíhaček, tedy remise osmdesátky přál asi nejvíce, ale jiného
vojenského materiálu hodně protitankové střely, možná obrana se uvažuje atd. a tam skutečně ta podpora je, například zrovna
včera americký Senát jednomyslně schválil rezoluci, která mezi označujeme prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince
a apeluje na mezinárodní soudní nebo v Haagu a i vlastně a pokračoval koncem vyšetřování případných válečných zločinů
trend aha a na Boha pásku, aby americký Senát soudu skutečně jednomyslně, aby nikdo nebyl proti je poměrně výjimečné
běžně poptává nějakých jiných věcí, ale ne takového lásky.

mluvčí 
Dnes jsme také od amerického ministra obrany slyšeli opětovné ujištění o připravenosti Spojených států bránit spojence v
případě napadení. Je to opravdu tak skálopevná pozice, jak oni mluví americký ministr obrany?

mluvčí 
O já se domnívám, že ano, že skutečně prezident Biden velmi zakládá na tom, aby udržoval v chodu EU a světový řád taky byla
nastavena stavení na oko, anebo proto se evropské integrace, takže skutečně teda pokládá, že pokud by došlo k přímému
útoku členský stát jako, aby skutečně tu chvíli Spojené státy začaly na s riziky a podobně. Alkohol úplně jinak. Ostatně příští
týden se má konat v Bruselu summit Machold a Joe Biden přislíbil, že osobně přijede, kdyby se například měli projednávat
osudy vojáků částí států NATO blíže východní hranice na to, aby dali najevo Rusku, že skutečně a útok přímý útok například
nebo i zasáhl včera typu omyl nějakého členského státu, jako by bylo považováno skutečně za překročení velmi zásadní
hranice, kdy už by se vážně uvažovalo například o vojenském zásahu Spojených států.

mluvčí 
Říká politolog Jakub opírala moc děkuju za váš komentář, hezký den.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Speciální víza dostalo v Česku už přes 170 000 lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Za včerejšek jich dokument vyřídilo
téměř 10 000. Uprchlíci tak získají zdravotní pojištění. Mohou si vyřídit pracovní povolení a také požádat na úřadech práce o
dávku mimořádné okamžité pomoci. Úřady už museli někde kvůli velkému zájmu rozšířit úřední dobu a posílit směny u
přepážek. Teď míříme živě ke krajské pobočce Úřadu práce v Praze 4, kde je kolega Petr kozlíček. Petře, dobré odpoledne.
Jak tam zvládají nápor žadatelů?
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"V tuto chvíli se nemusíme bát, Česko není pro Rusko zajímavé," míní bezpečnostní analytik. Co by se dělo,
pokud bychom nebyli v NATO? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: lui.cz , Autor: Monika Bílková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 16:21 , Celková návštěvnost:
296 090 , RU / měsíc: 656 494 , RU / den: 48 216 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,54
Od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance i Evropské unie už nějaký ten pátek uběhl. K NATO se naše země
připojila už v roce 1999, zatímco součástí EU se Česko stalo o pár let později – v roce 2004. Tato data se už mladší generace
ve školách učí nazpaměť skoro jako fakta z dávnější historie. Členství v obou organizacích přitom v české společnosti vzbuzují
velké vášně dodnes a možná by se dokonce dalo říct, že v souvislostí s válkou na Ukrajině jde o téma, které se řeší ještě víc
než kdy předtím. Jak by to ale v Česku vypadalo, kdyby nebylo pod ochranou ani jedné ze zmíněných (a některými
spoluobčany nenáviděných) institucí? Na to nám exkluzivně odpověděl bezpečnostní analytik Michal Smetana.

Členství České republiky v Severoatlantické alianci a Evropské Unii patří v naší společnosti mezi tradičně nejdiskutovanější
témata posledních let. Tak moc jako při debatách o (ne)výhodách vstupu a setrvání Česka v těchto organizacích, nás jako
národ dokázal rozdělit snad jen covid. Nicméně s nejistotou, která se s vývojem válečného na konfliktu na Ukrajině pojí, se ale
zraky jak Čechů, tak celého světa upírají právě k NATO a EU. Každý krok a každé vyjádření těchto dvou institucí je bedlivě
sledováno a v našich hlavách se rodí různé myšlenky a otázky. Jednou z nich je i úvaha o tom, co by se v Česku v současnosti
dělo, kdyby součástí NATO ani EU nebylo. 
Bezpečnostní analytik Michal Smetana, který působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má jasno. Česko by bez
členství v NATO a EU nejspíš žilo ve velké nejistotě. A ačkoliv se v některých lidech probouzí nesouhlasné tendence, pravdou
je, že role obou institucí rozhodně nejsou zanedbatelné. 
„V mezinárodních vztazích se dějí i velmi nepravděpodobné věci, tak je NATO pro nás skutečně tou nejsilnější bezpečnostní
zárukou, kterou nám může současný svět nabídnout. Poskytuje nám ochranu nejsilnějšího existujícího vojenského bloku, který
je dnes jednotnější než kdykoliv za uplynulých třicet let. Vstup ČR do NATO byl tak bezesporu správným krokem, stejně jako
vstup do EU – kde, ačkoliv se o tom možná zase tak často nemluví, také existuje ustanovení o vzájemné obraně v článku 42
odst. 7 Smlouvy o Evropské unii,“ popsal Smetana. 
Podle něj se tak Česko díky tomu, že je součástí NATO i EU, opravdu nachází v bezpečnější pozici. „Jakkoliv ruská vláda mluví
o NATO jako o bezpečnostní hrozbě, šance, že se bude pokoušet o vojenskou operaci proti jakémukoliv členu Aliance je
extrémně nízká – tím spíše dnes, kdy válka na Ukrajině potřebuje značnou část ruských vojenských kapacit a celkově se
ukazuje, že ruská schopnost zde provést efektivní vojenskou operaci je pravděpodobně mnohem nižší, než Vladimir Putin
předpokládal. Rusko tak nemá a dlouho mít nebude kapacity na útok proti NATO, jakkoliv je v našem zájmu být připraveni i na
tuto extrémní eventualitu,“ vysvětlil expert. 
Dá se tedy předpokládat, že kdyby Česká republika členem NATO ani EU nebyla, její ohrožení by s největší pravděpodobností
bylo mnohem větší. „Z povahy věci by to riziko bylo vyšší, ale samozřejmě netušíme, jak by vypadala celková mezinárodně-
bezpečnostní situace. U západních států směrem k Ukrajině solidaritu vidíme, ale omezuje se – minimálně v tuto chvíli – pouze
na diplomatickou, ekonomickou a zpravodajskou podporu a na dodávky zbraní a dalšího materiálu, protože přímý vojenský
zásah v tuto chvíli západní státy vylučují. Pokud by se jednalo o stát NATO, je nyní takřka jisté, že by se ostatní členové Aliance
vojensky zapojili,“ vylíčil Smetana. 
A i když by se ruské hrozby neměly podceňovat a brát na lehkou váhu, další vojenské akce jsou spíš nepravděpodobné.
„Rusko by především z pohledu vojenských kapacit a dalších materiálních faktorů nebylo reálně moc schopné začít válku proti
dalšímu státu – samotná Ukrajina je pro ruskou armádu větším soustem, než Moskva čekala, z pohledu logistiky a zbylých
vojenských kapacit další rozsáhlá ruská vojenská operace, zvlášť takto daleko od ruských hranic, nyní smysl nedává,“ dodal
analytik. 
Kdyby se ale k útoku Ruska na Česko přece jenom schylovalo, dokázala by se naše armáda bránit tak jako ta ukrajinská? Ani
to se podle Smetany nedá stoprocentně odhadnout. „Český HDP je o cca 50 % vyšší než HDP Ukrajiny a pokud bychom
investovali do obrany stejné procento HDP jako Ukrajina (tedy cca 3 %, přičemž aktuálně to v našem případě je kolem 1,5 %),
byla by naše obranyschopnost samozřejmě v mnoha ohledech mnohem vyšší než je dnes. Nemluvě o tom, že pro Rusko by
taková operace byla nesrovnatelně logisticky náročnější, protože nesdílíme společnou hranici a Rusko by ani vůči nám
nemohlo využít území Běloruska. Ale opět to nejsou jediné relevantní parametry, Ukrajina má zase přibližně čtyřikrát větší počet
obyvatel a výrazně rozsáhlejší území, což je pro útočníka samozřejmě velká komplikace,“ objasnil expert. 
Smetana také zdůraznil, že ačkoliv historicky je Česko zemí, kde Moskva ještě v době existence Sovětského svazu dlouhodobě
uplatňovala svůj vliv, Česká republika pro Rusko není až tak zajímavá. I motivace případného konfliktu je tedy sporná. „Z
bezpečnostně-strategického hlediska je význam ČR pro Rusko výrazně nižší ve srovnání se státy, jako je Ukrajina, Gruzie či
Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko), které s Ruskem sdílejí společnou hranici, čímž tak vytváří z pohledu Ruska určité
nárazníkové pásmo proti případnému útoku ze Západu, a zároveň v nich žijí ruskojazyčné menšiny, což pro Rusko mj.
představuje záminku pro opakované snahy zasahovat do vnitřních záležitostí daných států. Obecně se dá říct, že v současnosti
dává ruský útok na ČR smysl pouze v kontextu nějakého širšího ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a NATO,“ uzavřel analytik. 
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Rusko porušuje vše, dokud není absolutně slabé, varoval expert z FSV. Bavíme se o Putinovi, to je problém URL
Automatický překlad
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Celý den přicházejí informace o tom, že se možná blíží dohoda Ruska a Ukrajiny, ale že vyjednávání jsou obtížná. O tom, jakou
váhu těmto informacím aktuálně přisuzovat, hovořil ve studiu ČT24 Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
( FSV  UK ). Podle něj jsou zcela namístě obavy, že Rusko případnou mírovou dohodu stejně poruší. K jednání je nyní kvůli
situaci na ukrajinském území spíše donuceno.

V současnosti se mluví o neutralitě, ke které se snad Ukrajina blíží, a také o tom, že se Ukrajina vzdává svých ambicí vstoupit
do NATO. „To jsou určitě vše otázky, které jsou nepochybně oběma stranami nadále projednávány. Nejsou to ale otázky, které
jsou na čelném místě,“ míní Šíř.

„Aby se mohlo hovořit o nějakém pokroku, je třeba dosáhnout zastavení palby. Potenciální neutralita Ukrajiny spojená s
bezpečnostními zárukami, to by samozřejmě muselo být řešeno na daleko širší úrovni se zapojením případných garantů,“
doplnil.

Ukrajinci při jednáních s Rusy požadují příměří a stažení ruských vojsk.

Je vůbec možné od jakékoli dohody s Ruskem čekat, že dohoda skutečně vyřeší situaci a bude dodržována? „Vladimir Putin
porušil veškerá možná tabu,“ narážel Šír na závažné mezinárodní zločiny, zločiny proti míru, válečné zločiny apod.

Takové obavy jsou tedy zcela namístě. Je tu dlouholetá zkušenost s tím, že Rusko, dokud není zataženo do absolutně slabé
pozice, má tendenci porušovat vše, co porušovat může.

Rusové sami sebe chápou jako velmoc. To znamená jako stát, který si může dovolit chovat se mimo jakýkoli rámec.

„Závazky, ke kterým by se Rusko mělo zavázat, by samozřejmě vyžadovaly, aby byly podepřeny reálnými kroky. Bavíme se ale
o Putinovi, a to je problém,“ uvedl analytik Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Je Rusko na ukrajinském bojišti v takové situaci, že nyní musí jednat? „Určitě se Rusům operace nedaří tak, jak si naplánovali.
Kyjev stále nedobyli a Ukrajina klade neskutečný odpor, to vyvolává v Rusku frustraci. Indikací, zda Rusko jedná v dobré víře a
vážně, je vícero, v ruských médiích vidíme stále ty samé narativy ohledně denacifikace, že Ukrajina jakoby vyrábí zbraně
hromadného ničení, které Rusko ohrožují,“ dodal Šír, že zřejmě proto ruská strana jednání bere vážně.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 16.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.03.2022 21:32 , Sledovanost pořadu: 63 839 , Pořad:
18:25 Interview ČT24 , AVE: 1 246 168,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,71
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
O dlouhodobém posílení východního křídla Severoatlantické aliance v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu jednali v Bruselu
ministři obrany zemí NATO. Podle šéfa organizace Jense Stoltenberga navýšila aliance od začátku ruská invaze jednotky
schopné rychlého nasazení ve východních členských zemí na 40 tisíc vojáků. Požadavků Kyjeva zřídit nad Ukrajinou
bezletovou zónu, se ale NATO dál staví odmítavě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Ta situace není možná. V tuto chvíli není možné jejich požadavku vyjít vstříc, protože se to netýká pouze Ukrajiny. Tady i víme,
že vlastně částečně některé ty střely lítají ze strany Běloruska, že by vlastně to ten problém stejně nevyřešilo to za prvé. Za
druhé nikdo z nás si neumí v tuto chvíli představit, byť té Ukrajině se snažíme pomáhat ze všech sil všichni, jak můžeme, že
bychom vlastně ten konflikt přenesli do vzdušného prostoru nad Ukrajinu, kde prostě jsou lidé, kteří už teďka žijí vlastně jeden
měsíc prostě v nebezpečí, v krytech. Takže by tady probíhaly nějaké prostě souboje ze vzduchu mezi aliancí a mezi Ruskem.
To prostě si nikdo z nás neumí představit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne, dobrý večer.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Celý den taky přicházejí informace o tom, že se možná blíží dohoda Ruska a Ukrajiny nebo informace o tom, že ta vyjednávání
jsou obtížná. Mluví se o neutralitě, ke které se snad možná Ukrajina blíží. Mluví se o tom, že se Ukrajina vzdává svých ambicí
vstoupit do NATO. Jakou váhu tomu všemu přisuzovat?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak ukrajinská strana reagovala na ten článek, který dneska vyšel v deníku Financial Times, který přinesl podrobnosti z
vyjednávání v tom smyslu, že se do velké míry jedná o představy ruské strany. Ukrajinská strana byla ochotná potvrdit pouze
to, že se jedná o příměří a o vyvedení těch invazních, respektive okupačních jednotek v území Ukrajiny do stavu před 24.
únorem, kdy Rusové ten osmiletý konflikt masivně /nesrozumitelné/. A pokud se tady bavíme o těch bodech, které jste zmínil, to
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jsou určitě všechno otázky které dotváření ten širší kontext, toho probíhajícího rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu, které
nepochybně jsou projednávány. To ani jedno z těch zúčastněných stran. To znamená Rusko ani Ukrajina, žádným způsobem
nepopírá. Nicméně nejsou to otázky, které jsou úplně na čelním místě. Tady skutečně pro to, abychom mohli hovořit o nějakém
pokroku, tak je potřeba dosáhnout zastavení palby a v případě diskutované potenciální neutralizace, respektive neutrality
Ukrajiny spojené s nějakými bezpečnostními zárukami, to by muselo být samozřejmě řešeno na daleko širší úrovni, se
zapojením těch případných garantů. A neomezovalo se pouze na vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je vůbec možné od jakékoliv dohody s Ruskem čekat, že ta dohoda vyřeší situaci, že bude dodržována, že opravdu dojde k
mírovému řešení a teď narážím na osud Minských dohod kupříkladu?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak Minské dohody je asi to poslední. Tady je potřeba říci, že Vladimir Putin porušil veškerá možná tabu. Narážíme tady na
závažné mezinárodní zločiny. Ať už se jedná o zločin agrese, zločiny proti míru, válečné zločiny a tak dále. Takže ty obavy,
které jste zmínil, samozřejmě jsou zcela na místě a je tady dlouholetá zkušenost s tím, že Rusko pokud není zatlačeno do
absolutně slabé pozice, tak má tendence jich porušovat všechno, co porušovat může. Protože Rusové sami sebe chápou jako
velmoc. To znamená jako stát, který si může dovolit chovat se mimo jakýkoliv, jakýkoliv rámec a ta pravidla, respektive závazky,
ke kterým se Rusko mělo nějakým způsobem zavázat, by samozřejmě vyžadovaly to, aby, aby byli podepřeno nějakými reálnými
kroky na jejich vynucování. A to je momentálně, se bavíme o Vladimiru Putinovi poměrně problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jenom velmi stručně, je možné za současné situace na Ukrajině vyvodit závěr, že je možné Rusku věřit, že ta jednání míní
vážně? Je Rusko na ukrajinském bojiště v takové situaci, že musí jednat?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak myslím si, že asi dva postřehy tady k tomu. Určitě Rusům ta operace se nedaří tak, jak si jí naplánovali. Protože hlavní
úder směřoval na Kyjev. Z toho dovozuji, že tady byl předpoklad, že Kyjev během nějakého dne, dvou vezmou. To se nestalo.
Ukrajina klade neskutečný odpor, což určitě v Rusku vyvolává, vyvolává frustrace. Ale těch indikátorů, podle čeho se dá
usuzovat, jestli Rusko jedná v dobré víře nebo ne, je určitě vícero. Já bych tady za docela důležitý indikátor toho, jestli Rusko to
vyjednávání má, nebo nemá. Jestli to míní nebo nemíní vážně, je to, jak o tom stále informují ruská státní média, která s zcela
tady pod kontrolu vládnoucího režimu a tam stále vidíme ty samé narativy ohledně potřeby denacifikace.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Ohledně narkomanů, ohledně toho, že Ukrajina jakoby vyrábí zbraně hromadného ničení, pomocí kterých se snaží Rusko
ohrozit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Rozumím.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se obávám, že ten závěr je zatím nadále spíše optimistický.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Budeme to i dál sledovat. Jan Šír, moc vám děkuju.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuju za zavolání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pokud budou Evropa a Severoatlantická aliance pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích vůči Rusku, je šance dospět k
mírovému diplomatickému řešení. Řekl to premiér Petr Fiala po návratu z Kyjeva. Kde spolu se svým polským a slovinským
protějškem jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina teď podle něj potřebuje hlavně vojenský
materiál.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Především mi dovolte, abych vyjádřil obdiv Ukrajině a Ukrajincům za jejich statečný boj, nesmírnou odvahu, hrdinství, vytrvalost
a statečnost, kterou projevují. My to všichni vidíme, ale já jsem měl možnost to vidět na vlastní oči a ještě lépe pochopit to, co
oni prožívají a s čím se musejí vyrovnávat. A to, že to takto dokáží, si zaslouží náš obrovský obdiv a úctu. Chtěl bych také na
začátek poděkovat všem, kteří mě na té cestě doprovázeli a kteří umožnili realizovat svým kolegům, panum premiérům
Morawieckému a Jansovi, panu vicepremiéru Kaczynskému a samozřejmě i svým českým kolegům Tomáši Pojarovi, Václavu
Smolkovi, příslušníkům ochranné služby. Každý z nich musel prokázat osobní odvahu a rozhodnutí účastnit se této akce, která
se pojila s určitými riziky a za to si zaslouží moje poděkování. Když mluvím a začal jsem obdivem k Ukrajincům. Tak musím
zopakovat to, co jsem říkal v Kyjevě. My jsme si všichni vědomi toho, co prožívají, že bojují za svoje životy, za svoje rodiny, za
svojí vlast, za svojí nezávislost, za svobodu. Ale musíme vědět a musíme si uvědomit, že také bojují za nás, za naši nezávislost,
za naši svobodu. A my je musíme v tom boji podpořit. Proto jsme tam jeli osobně, jeli jsme tam proto, abychom jim dali najevo,
že nejsou sami, abychom konkrétním činem jim ukázali, že stojíme s nimi a že jsme si vědomi toho, co pro nás v tuto chvíli
dělají. Já jsem v pravidelném kontaktu telefonním s panem prezidentem Zelenským a s panem předsedou vlády Šmyhalem. Ale
samozřejmě to osobní setkání, možnost s nimi několik hodin vlastně hovořit, diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, získávat od
nich podněty, bavit se o věcech, které přes ten telefon jdou obtížněji. To je něco úplně jiného a jsem vděčný za to, že to
proběhlo. Samozřejmě víme, že z těch ohlasů, které jsou v mezinárodním prostředí mezi /výpadek/, že ta naše cesta měla
symbolický dopad. Měla ten význam, v který jsme doufali. Ale ona má i konkrétní dopady. My jsme diskutovali takové čtyři
základní okruhy. Jednak otázku sankcí, jejich účinnosti, popřípadě nějakých dalších kroků. Hovořili jsme také o humanitární
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pomoci. Samozřejmě mluvili jsme o vojenské pomoci a mluvili jsme také o možnosti nějakých dalších diplomatických kroků a
diplomatického řešení celé té situace. Možná z těch věcí, které jsem tady zmínil, bych připomenul pár konkrétních nebo
víceméně konkrétních věcí. Ukrajina v těchto dnech a týdnech potřebuje především dodávky zbraní. Ukrajinci nesmírně
statečně bojují a bojují i chytře strategicky. Ale proti té obrovské přesile mají šanci jenom tehdy, pokud jim západní země dodají
dostatek vojenské techniky. To si myslím, že je důležité, že to je úkol těchto dnů. Česká republika to dělá. Dělají to i ty země,
které se zúčastnily této naší mise. A je potřeba, aby se to dělalo silněji a dělalo to co nejvíc zemí, aby ty dodávky byly rychlé a
pokud možno masivní. To co nejvíc asi potřebuje, aniž bych šel do konkrétních podrobností, tak jsou protitankové střely,
protiletecké střely. Když tady mluvíme o tom, že by se mohla vytvořit nějaká bezletová zóna, což není úplně v těchto dnech
reálné. Tak Ukrajinci si dokáží tu bezletovou zónu vytvořit, budou-li mít dostatek, dokážu si /nesrozumitelné/ sami v přeneseném
smyslu. Budou-li mít dostatek techniky a protileteckých střel. Bavili jsme se o některých velmi konkrétních krocích. Třeba, že by
i z hlediska nějakého dlouhodobého vývoje se mohla vytvořit koalice států nejenom z Unie ale i z dalších zemí, třeba
Severoatlantická aliance, které by poskytovaly azyl vojákům Ruské federace, kteří se rozhodnou nebojovat a dezertují. Bavili
jsme se třeba o tom, že z Ukrajiny odešla většina diplomatů. Zůstal tam třeba polský velvyslanec, ale jinak většina diplomatů
odešla. Že by možná stálo za to, aby na diplomatické úrovni někdo zastupoval v Kyjevě Evropskou unii a další a další věci.
Dostali jsme určité inspirace pro, pro vylepšení nebo prohloubení těch sankcí, které nepochybně fungují, ale které mohou být
ještě posílené. Mohou fungovat ještě lépe. Všechny tyto informace, podněty, požadavky, naši, naši zkušenost samozřejmě
přeneseme na jednání Evropské rady, která se bude konat příští týden v Bruselu. Bude jí předcházet summit Severoatlantické
aliance, za účasti prezidenta Bidena. To jsou všechno věci, které jsou, jsou z hlediska těch dalších kroků mimořádně důležité.
My jsme hned po přistá, po příjezdu do Polska se spojili všichni tři premiéři s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a
informovali jsme ho o výsledcích té cesty a o některých krocích, které už by se mohly dělat v těchto dnech, aniž bychom čekali
na, čekali na jednání Evropské rady. Na závěr bych tady toho svého úvodního slova bych snad řekl, že ty kroky, které jsme
udělali jako evropské země, státy Severoatlantické aliance, že Ukrajině určitě pomáhají, že fungují. Fungují ty sankce.
Dlouhodobě Rusko nepochybně poškodí. Funguje vojenská, humanitární podpora. Ale to, co je asi nejdůležitější a co, co
vlastně jediné nebo co hlavně dokáže zastavit ruského agresora, to je statečnost Ukrajinců. A jestli je něčím Vladimir Putin
překvapen, tak určitě tím, jaký heroický boj Ukrajinci svádí za svojí vlast. Ale je taky překvapen jednotou Evropské unie a
jednotou Severoatlantické aliance, která jednoznačně, které daly jednoznačně najevo, že stojí za Ukrajinou. A v tom všem je
potřeba pokračovat. Je potřeba pokračovat v tom, že budeme podporovat co nejvíce Ukrajince v jejich boji. Je potřeba
pokračovat v tom, že budeme co nejsilněji prosazovat a rozšiřovat sankce proti Rusku a vytvářet na něj všemi kanály tlak. A
budeme-li toto dělat, tak je šance, je šance, že nakonec dospějeme k mírovému diplomatickému řešení celé situace. Ale k tomu
můžeme dospět jedině tehdy, když Rusko bude vidět, že podobné kroky není možné dělat. Že jsou neakceptovatelné a tím
výsledkem by mělo být, aby si to Rusko a všichni podobní agresoři napříště rozmysleli.

Zuzana SMIEŠKOVÁ, redaktorka 
Dobrý den, Zuzana Smiešková, Česká televize. Pane premiére, já bych se chtěla zeptat na vaše svědectví z ostřelované
Kyjeva? Co vy jste tam viděl, popřípadě zažil a především vaše dojmy, ať už z cesty nebo se setkání s ukrajinským premiérem a
prezidentem Volodymyrem Zelenským. První otázka, děkuju.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Tak dojmy, těžko se o tom mluví. Je to město, které je ve válce a je to vidět. Je to vidět na tom, taky z Kyjeva odešlo myslím
milion lidí. Tak to město je odpovídajícím způsobem vyprázdněno. Projíždíte zátarasy, vlastně vidíte, že to město, že to město je
v boji. Celé to jednání probíhalo v prostorách, které zajišťovaly aspoň nějakou míru bezpečnosti, ale rozhodně ne situaci, která
by se dalo označit za normální nebo běžné podmínky pro diplomatické jednání. Já nechci chodit do podrobností, protože
cokoliv bych řekl, tak by mohlo být nějakým způsobem využito. Takže to dělat nebudu. Ale možná jeden postřeh. Já jsem byl
vlastně až překvapen nejenom jako statečností, o které jsem mluvil Ukrajinců a jejich vedení v čele s premiérem Zelinským. Ale
byl jsem i překvapen jejich racionalitou, strategickým uvažováním, způsobem jakým on premiér Šmyhal vedou Ukrajinu. Je to
něco, co si myslím, že musí být strašně obtížné v těch podmínkách, ve kterých žijí, kdy vlastně čekají, co zase bude ostřelován,
co bude zničeno, kolik bude ztrát na lidských životech. Ale jsou schopni svoji zemi vést nejenom statečně, ale řekl bych i
racionálně a strategicky. A to je, to je důležité.

Zuzana SMIEŠKOVÁ, redaktorka 
Ještě mám dva otázky, s dovolením. Zajímá mě, jak se cesta připravovala, jak náročné bylo cestu naplánovat z důvodu
bezpečnosti především a zda-li jste měli jakožto evropští státníci záruku, že třeba na vás Rusové zaútočí?

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Tak záruku jsme neměli, předpoklad jsme. Nechci to, nechci to zlehčovat. Cesta se plánovala velmi krátce. My jsme se vlastně
na tom úmyslu, že tam pojedeme, domluvili předběžně v pátek ve Versailles. A to definitivní potvrzení vlastně probíhalo až
během pondělí a vědělo to velmi málo lidí z bezpečnostních důvodů. Tady bych chtěl ocenit skvělou organizační práci pana
premiéra Morawieckého, protože z polského území jsme tu cestu konali a přece jenom Polsko má spoustu kontaktů, které nám
umožnily to realizovat. A samozřejmě bych chtěl poděkovat ukrajinské straně, která taky připravila všechny podmínky pro to,
aby, aby to mohlo, aby to mohlo proběhnout a proběhlo to nakonec úspěšně.

Zuzana SMIEŠKOVÁ, redaktorka 
Teď tedy z mé strany, jak moc jste vy tu cestu zvažoval? Včera totiž zaznívaly hlasy kromě tedy těch, kteří vaši cestu silně
podporovali i třebaže otázku, zda-li nepřevažovala rizika nad těmi pozitivy této cesty?

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Já jsem tu cestu moc nezvažoval, protože člověk má dělat věci, kterým věří a které jsou správné. Tohle nezanalyzujete do
detailů. Nemůžete poměřit rizika a ten význam. Prostě tam bojují lidé za, za nás. Bojují za svoje životy. Je to spřátelená země.
Čelí ruské agresi, s kterou máme zkušenosti. A oni potřebují nejenom to, abysme mluvili o tom, že za nimi stojíme, že za nimi
stojíme, ale potřebují vidět, potřebují vidět na činech, že za nimi stojíme. A tohle byla věc, která nám připadala správná, tak
jsme jí udělali. Víc se k tomu nedá říct.

JAK ŽIJEME DNES
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Petr Horký

REŽISÉR A POLÁRNÍK, MANŽEL JANY HORKÉ 
4. ÚNORA 1973 V BRNĚ 

Do povědomí veřejnosti vstoupil v devadesátých letech jako moderátor. Na ČT uváděl soutěže Hip Hap Hop nebo Oáza, zhruba
tisíckrát vítal diváky Studia 6. Dnes točí cestopisné dokumenty, nejčastěji vyráží na polární expedice. Jeho film Století Miroslava
Zikmunda byl nominován na Českého lva. Vystudoval kantořinu a režii, dělá si doktorát na FSV  UK . 

JAK DLOUHO VYDRŽÍM DOMA 

Dřív, když jsem byl ještě sám, jsem po třech týdnech začínal být nervózní. Ale co mám rodinu, jsem doma docela dost a rád.
Ono to asi vypadá, že jsem pořád někde v tramtárii, ale s narozením holek jsem cesty opravdu hodně zredukoval. Vyrážím
třeba několikrát za rok, ale spíš na kratší úseky. 

KDO MĚ HODNĚ OVLIVNIL 

Thor Heyerdahl, s nímž jsem spolupracoval pět let až do jeho smrti a stali jsme se, troufám si říct, přáteli. Zásadně mě ovlivnil z
hlediska přístupu k práci, k lidem. Natočili jsme s ním největší kolekci jeho vlastních rozhovorů o životě, práci, myšlenkách. Teď
by edice našich rozhovorů měla vyjít knižně po světě. S jeho paní jsem v kontaktu neustále, naše holky od ní mají hračky. A
zapomenout nesmím na Miroslava Zikmunda. To byl pro naši rodinu takový taťouch. 

JAKÝ MÁM VZTAH K YOUTUBE 

Jsem jedním z nejstarších youtuberů u nás. (směje se) Společně s Janičkou na tom trávíme hodně času. Snažíme se mít
minimálně jednou týdně nové video, především rozhovory se zajímavými lidmi. Zatím je to tedy spíš takový koníček, ale vidím v
tom smysl. 

CO MĚ JANA NAUČILA 

Než jsem ji potkal, jako chorobný časový optimista jsem často chodil pozdě nebo příliš naknop. Kamarádka psycholožka mi
dokonce diagnostikovala poruchu ve vnímání času. Až díky Janičce jsem se začal učit trochu líp plánovat. Zeptala se mě, co
mám v plánu, a když jsem jí to vyjmenoval, řekla mi, že na to potřebuju tak o tři hodiny víc. 

JAK VZNIKLA NAŠE SPOLUPRÁCE 

Prostě se to tak vyvinulo. Myslím, že žena na mateřské potřebuje i trochu jinou potravu než jen starost o dítě. Takže jsem ji
vtáhnul do nějakých svých věcí. Postupně jich bylo pořád víc, až třeba produkovala celý Tourfilm, mezinárodní festival filmů s
cestovatelskou tematikou. 

JAK JSEM ZACHRAŇOVAL VZTAH 

Když jsme spolu začínali, měl jsem statek za Prahou. Na spaní si tam brala teplákovou soupravu, kulicha, teplé ponožky. Já šel
nalehko a říkám: Miláčku, to nemyslíš vážně. A ona: Co bys chtěl v sedmnácti stupních? Tak jsem musel zařídit výkonnější
topení. 

CO UŽ I NA MĚ BYLO MOC 

Na sibiřském pólu chladu jsme s parťákem přespávali ve stanu v minus 53 stupních. To už bylo hodně napínavé. Měli jsme na
sobě úplně všechno a pořád zatínali svaly, abychom vytvářeli alespoň nějaké teplo. Měl s námi jít místní lovec, protože tam byli
vlci, ale když jsme mu řekli, že budeme spát ve stanu, a ne v chatách, tak se na nás vykašlal. 

Jana Horká

STŘIHAČKA, MANŽELKA PETRA HORKÉHO 
6. SRPNA 1981 VE ZLÍNĚ 

Několik let se věnovala například marketingu obchodních center. Později začala spolupracovat s Petrem. Střihá jeho pořady
nebo produkuje různé akce. Nedávno dotočila první vlastní dokument o práci sochaře Otmara Olivy. Hrála basketbal, nyní
trénuje děti. S Petrem se znají přes dvacet let, životními partnery jsou patnáct. Mají spolu dvanáctiletou Evu a osmiletou Lucii. 

KDE JSME SE POZNALI 

Když jsem pracovala ve Zlíně v obchodním centru, Petr přišel s parťákem Mirkem Náplavou, že chtějí uspořádat výstavu. Pak
už trvalo jenom šest let, než jsme se dali dohromady. (Petr: Byla nedobytná, ale já to nevzdal.) Každý jsme měli jiné partnery. A
já navíc nejdřív nějak nepochopila, že mě balí. 

KDY SE O NĚJ BOJÍM 

V podstatě denně, protože neznám nikoho, kdy by tak pracoval. Zrovna před pár dny jsem mu říkala, že jestli bude takhle
pokračovat, dostane infarkt. (Petr: Ale já dělám jen to, co mě baví.) To je jeho typická odpověď. (Petr: A u mých cest máme
dohodu, že o nebezpečích mluvím, až když se vrátím.) 
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ČÍM MĚ DOKÁŽE VYTOČIT 

Zatímco já jsem strašně soutěživá, Petr vůbec. To je peklo a vážně mě to vytáčí. Když se účastním nějaké soutěže, tak se
snažím vyhrát, proto se přece účastním. Ale jemu je výsledek naprosto fuk. To nechápu. 

MŮJ PRVNÍ DOKUMENT 

Byli jsme loni na akci, kde Otmar Oliva lil liturgické předměty. Chtěli jsme z toho s Petrem udělat čistě dokument pro Otmara a
jeho přátele, ale protože jsme měli spoustu záběrů a bylo to krásné, řekli jsme si, že by byla škoda nechat si to pro sebe.
Sednout si do střižny a dávat to dohromady mě ohromně bavilo. V dubnu máme ve Zlíně festival Neznámá země, kde film
chceme pustit. 

ČEHO SE NEZÚČASTŇUJU 

Když se Petr vrhne s dcerami v zimě do Vltavy. To zůstávám na břehu v péřovce a natáčím je. A pak jim v našem hausbótu
naservíruju něco teplého. 

NAŠE SPOLEČNÉ CESTY 

Zatím asi nejúžasnější dovolená bylo norské souostroví Lofoty. Vyrazili jsme i s holkami. (Petr: Do Norska se chci s rodinou
určitě vrátit. Mám tam i nějaké pracovní záležitosti. A chci Janičce ukázat Velikonoční ostrov.) Holky už s námi byly na
Zanzibaru, Srí Lance nebo ve Spojených arabských emirátech. Sami s Petrem jsme byli třeba v Indii na ájurvédském pobytu.
Byli jsme zavření v resortu, kde nám dělali různé procedury. 

ČÍM MĚ PŘEKVAPILY DCERY 

S Petrem jsme vždycky razili, ať si samy vyberou, čemu se chtějí věnovat. Aniž bychom se o to tedy jakkoli snažili, věnují se
sportům, kterým jsme se věnovali i my. Evička hraje basketbal, čímž mě hodně překvapila. Lucka zase chodí na karate, které
dělal Petr. 

NA CO NEDÁM DOPUSTIT 

Na rodný Zlín. Je to krásné město s úžasnou architekturou nebo zoo a každému doporučuju, aby se přijel podívat. 

Foto autor:   FOTO PETR KOZLÍK, MAFRA

Mašina na odmítání cizinců jich teď má začlenit statisíce. Funguje toho tu už hodně, mírní obavy expertka URL
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Česko si mezi žadateli o azyl vybíralo jednotlivce, teď dává víza desítkám tisíc běženců z Ukrajiny. Podle Marie Jelínkové z
Fakulty  sociálních  věd  UK  sice hrozí prohloubení stávajících problémů ve zdravotnictví nebo bydlení, zároveň jsme ale na
soužití připravenější než před několika lety.

Před válkou

V posledním desetiletí do Česka ročně přicházely necelé dva tisíce běženců, uprchlíků či utečenců. Všechny pojmy označují
totéž: člověka, který utíká před válkou, nebo kterému doma hrozí kruté zacházení. Se žádostí o mezinárodní ochranu tu od
roku 2004 uspělo 16 procent z nich, většina navíc získala jen dočasnou doplňkovou ochranu. Pro ostatní byl podle českých
úřadů návrat do země původu bezpečný.

Ochranu běžencům zajišťují mezinárodní úmluvy, které je zakazují bezdůvodně odmítnout. Země ovšem mohou přijetí podmínit
přísnými pravidly, což je i případ Česka. Běženců dříve přicházelo podstatně víc než zmíněné dva tisíce, jejich počty ale srazila
nevstřícná azylová politika. Během uprchlické krize po roce 2015 české úřady otestovaly, jak tvrdé podmínky mohou nastavit.

„Porušování lidských práv migrantů není izolované ani náhodné, ale systematické. Tvoří integrální součást české vládní
politiky, která má za cíl odradit migranty a uprchlíky od vstupu do země nebo pobytu v ní,“ komentoval tehdy česká pravidla
Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Ani mezinárodní kritika ale český přístup nezměnila a uprchlíci se zemi
vyhnuli. Sousední Německo v následujících letech přijalo přes milion uprchlíků, Česko po nedůstojných tahanicích několik
desítek azylantů.

Trendy v konkrétní zemi můžete sledovat skrytím ostatních kliknutím do legendy. Vyčištěná zdrojová data nabízíme zde.

Za „běžné“ situace – běžné pro úřady, ne pro uprchlíka – si běženec po překročení hranic první bezpečné země žádá o
mezinárodní ochranu. V Evropské unii se přijímání uprchlíků řídí Dublinskými dohodami, které z tohoto pravidla stanoví řadu
výjimek. Pokud například uprchlíci mají rodinu v některé unijní zemi, mohou žádat v ní.

Nic to nemění na tom, že hlavnímu náporu čelí země na hranici EU. Tentokrát je to Polsko, kam do poloviny března podle
Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dorazily téměř dva miliony uprchlíků. Další země, které mají společnou hranici s
Ukrajinou, hlásí menší čísla: Rumunsko 450 tisíc, Moldávie 340 tisíc, Maďarsko 260 tisíc a Slovensko 210 tisíc. Uprchlíky hlásí i
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agresor: Rusko 140 tisíc, Bělorusko jeden a půl tisíce lidí. V Česku se zatím zaregistrovalo 80 tisíc lidí, podle odhadů jich do
země dorazilo přes 200 tisíc.

Do půl roku se k žádosti musí vyjádřit odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ten na svém webu ve zkratce
popisuje celé řízení. Má tři možnosti: udělit časově neomezený azyl, dočasnou doplňkovou ochranu, nebo žádost odmítnout a
cizince poslat domů.

Neúspěšní žadatelé dostanou několik dní na vycestování; někdy je odjezd na nich, jindy se vyhoštění účastní policie. K
nucenému opuštění země mohou také využít instituci s orwellovským názvem program dobrovolného návratu, ve kterém
ministerstvo vnitra například hradí cestu zpět lidem, kteří na ni nemají peníze.

V některých případech české úřady neudělí nebo odmítnou prodloužit mezinárodní ochranu cizincům, kterým doma hrozí
nebezpečí. Týdeník Reportér například popisuje příběh Afghánce, kterého ministerstvo vnitra na podzim 2017 chtělo poslat
zpět do země ve válce. O jeho setrvání v Česku rozhodl až soud.

Nejčastějšími žadateli o mezinárodní ochranu jsou v Česku dlouhodobě Ukrajinci – trend začal dlouho před první ruskou
vojenskou intervencí na Ukrajině v roce 2014. Úspěšnost jejich žádostí je ovšem pouhých devět procent, z toho dvě třetiny
dostanou jen dočasnou ochranu. Vstřícnější byly české úřady jen v letech 2015 a 2016, kdy úspěšnost Ukrajinců dočasně
vyskočila ke třiceti procentům. Statistiky ministerstva vnitra ovšem každoročně uvádějí také vysoké počty zastavených řízení,
kdy žadatel přestal komunikovat, a také řadu žádostí přesunutých na další rok.

„Každá azylová žádost je posuzovaná individuálně a velmi důkladně,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz Marie Jelínková z Katedry
veřejné a sociální politiky Fakulty  sociálních  věd  UK . „Žadatelé o azyl mají jasně určená práva, ale můžou být a často taky
jsou odmítnutí. Pro ty, které přijmeme, máme strukturovaný státní integrační program: určuje třeba podobu výuky jazyka nebo
asistence s bydlením.“

„Žádost o azyl je náročná pro stát i pro žadatele,“ dodává. „Je to drsný životní zážitek. Představte si, že prožijete obrovské
trauma a při výslechu pak svůj příběh líčíte opakovaně a do nejmenších detailů, často mnoho hodin v kuse.“

Média běžně směšují běžence s ekonomickými migranty. Oba typy imigrace se přitom řídí jinými zákony. Uprchlíků v posledních
letech do Česka přicházelo o dva řády méně než ekonomických migrantů. Ekonomické migraci se v textu nevěnujeme, zmíníme
pouze důležité propojení: Ukrajinci převažují jak mezi uprchlíky, tak mezi ekonomickými přistěhovalci. Přes 170 tisíc, víc než
čtvrtina ekonomických migrantů v Česku, přichází z Ukrajiny. Vazba mezi oběma skupinami se projevuje například tím, že větší
část uprchlíků před současnou válkou míří do regionů se silnou ukrajinskou komunitou.

„Česká migrační politika se řídí principem, že každý, kdo přichází ze zemí mimo Evropskou unii, musí obhájit účel pobytu,“
vysvětluje Jelínková. „Když přicházíte pracovat, musíte ukázat, že už máte konkrétní pracovní nabídku. Jsou země, které mají
vstřícnější nastavení.“

Aktuálně

Popsaný mechanismus není dimenzovaný na současné počty běženců: Ukrajinu během tří týdnů opustily téměř tři miliony lidí,
české hranice překročilo 200 tisíc.

Náročný azylový proces je podle ministerstva vnitra důvod, proč desítky tisíc Ukrajinců prchajících před válkou do Česka
nabádá, aby si vyřizovali dlouhodobé speciální vízum – což je jen jiný název pro pobytové oprávnění vízum za účelem strpění.
Nežádají tady o azyl a de iure proto nejde o uprchlíky.

Typ pobytu přitom zásadně ovlivňuje, jaké má člověk v hostitelské zemi práva, povinnosti i možnosti do budoucna.

„Strpitelské vízum“ není primárně určené válečným utečencům. Bývá využíváno v situacích, kdy cizinec nemůže z nějakého
závažného důvodu vycestovat z Česka, například když svědčí v soudním procesu.

Ministerstvo vnitra teď po něm sáhlo proto, že se dá přidělit hromadně celé skupině lidí. Držitele opravňuje k přístupu k
nejzákladnějším potřebám: mohou si vyřídit pracovní povolení, stát za ně zaplatí zdravotní pojištění a mohou žádat o dávku
mimořádné okamžité pomoci. Děti do patnácti let mohou navštěvovat základní i střední školy, včetně 100 až 200 hodin kurzů
češtiny v každém školním roce. Na vysoké školy automatický nárok nemají, ty ale slibují vstřícnost.

„Je otázka, jestli na to všechno máme kapacity,“ pochybuje Jelínková. „Jedna věc je říct ‚máte nárok na kurzy češtiny‘. Druhá,
jestli to můžou dostat v kvalitě, při které to bude mít smysl.“

„Češi počítají s tím, že uprchlíci z Ukrajiny hned začnou pracovat,“ pokračuje. „Jenže většina příchozích jsou matky s dětmi.
Takže nejdřív musí najít školu nebo školku pro děti. Pak práci, která je má uživit, a ze které zaplatí nájem. To všechno v zemi,
kde se aspoň zpočátku nedomluvíte.“

Pozitivní je podle Jelínkové naopak fakt, že ministerstvo ustoupilo z původního požadavku, podle kterého si uprchlíci měli platit
vlastní zdravotní pojištění.

„Vláda jim nejdřív stanovila povinnost platit si soukromé pojištění. Pak si na vnitru všimli, že porušují vlastní zákon – přímo u
strpitelského víza se v něm píše, že pokud si žadatel nemůže pojištění dovolit, platí mu ho stát. Po několika dnech už to ale
nevyžadovali.“

Zákonná povinnost části ekonomických migrantů platit drahé komerční pojištění – především dětem – je podle ní jednou z
největších překážek, aby do země přivedli zbytek rodiny.
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„Zaplatit uprchlíkům pojištění vypadá bůhvíjak vstřícně, ale je to v našem zájmu. Taky bych si vybrala platit víc a mít jistotu, že
se moje děti ve školce nepotkají s tuberkulózou. Češi už proti ní přestali očkovat, na Ukrajině je rozšířenější. Není to žádný
velký problém, pokud ho budeme řešit. Podobné je to se sociálními dávkami: když nebudou, zaděláváme si na obrovské
sociální problémy. Lidi bez práce a bez peněz jsou oprávněně zoufalí,“ dodává Jelínková.

Pravidla pro Ukrajince utíkající před válkou se mění stejně rychle jako představy, na jak dlouho v Česku jsou a co je zde čeká.
Ministr vnitra téměř denně oznamuje nová opatření (viz přehled na webu ministerstva). Strpitelské vízum umožňuje částečné
manévrování, které ovšem vyžaduje hodně pozornosti a zkušeností. Strpění není integrace a navigování statisíců uprchlíků
pomocí jednorázových opatření může skončit kličkováním ode zdi ke zdi.

Situaci by měl zpřehlednit „lex Ukrajina“, který poslanci odhlasovali minulý pátek. Vychází z koncepce dočasné ochrany, kterou
na počátku března aktivovala Evropská komise. V šuplíku ho měla od kosovské krize v roce 1999. Evropský návrh je
připravený pro situaci, kdy do unie přichází monolitický proud uprchlíků na kratší dobu. Jeho aktivaci komise poprvé zvažovala
po roce 2015, tehdy byl ale proud běženců různorodý.

V budoucnu

Potřeby uprchlíků v akutní fázi se daří uspokojit i díky energii dobrovolníků a rekordním peněžním darům. V dlouhodobém
pohledu to stačit nebude.

„Ukrajinci většinou čekají, že se brzy vrátí zpátky,“ upozorňuje Jelínková. „Řada z nich takovou možnost bohužel mít nebude. A
bude trvat, než si připustí, že to není na dva měsíce, ale na několik let. Kdyby vypukl konflikt tady a vy byste musel utéct do
Německa, tak taky sbalíte batoh, počítač a myslíte si, že za měsíc se vrátíte domů.“

„Integrace a soužití chce čas. Hodně věcí nepůjde snadno a bude to trvat, ale to by nás nemělo odrazovat. Uprchlíci teď nejsou
v pozici ‚hledám byt, hledám práci, hledám školu pro dítě‘. Je to překotné, nejdřív musí zpomalit. To je v pořádku.“

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v prvních týdnech po invazi vyjádřil, že Česko může přijmout až 250 tisíc ukrajinských
běženců. To představuje zátěž na oblasti, které jsou pod tlakem už dnes – typicky školství nebo zdravotnictví. Čtvrt milionu
navíc nemusí být zdaleka konečné číslo, slova ministra jsou spíš přáním než předpovědí či podmínkou. Ostatně se sílící
uprchlickou vlnou nyní ministr spolu s kraji hledá nový strop.

„Cizinecká témata jsou lakmusový papírek odhalující, co ve společnosti funguje a nefunguje,“ myslí si Jelínková. „Školy, které
zvládají inkluzi, jsou na migranty lépe připravené. Od nepřipraveného startu inkluze jsme se naučili pracovat s asistenty, od
loňska funguje nový systém vzdělávání dětí cizinců na školách.“

V řadě oblastí jsou podle ní připravené materiály ke vzájemnému soužití s migranty, které většinou vznikly zespoda, díky
aktivitě nestátních organizací.

„Co naopak nefungovalo, nebude zřejmě fungovat ještě víc,“ dodává. „Sociální bydlení neumíme nebo nechceme umět ani u
Čechů, takže se obávám, že nebude fungovat u migrantů.“

Zvýší se tlak na lékaře v oborech, kde jich je už nyní nedostatek, jako jsou pediatrie či dětská psychiatrie. Zdravotnický
personál mohou doplnit sami Ukrajinci, jenže české úřady nejsou příliš ochotné uznat tamní zdravotnickou kvalifikaci, a to ani u
dobře vzdělaných lékařů za běžného provozu. Nutnou podmínkou je nabídka odborných jazykových kurzů, ty jsou ale zatím
nedostupné.

Další silné téma bude ochrana před pracovním a sexuálním vykořisťováním. Ukrajinky, včetně vzdělaných, obvykle pracují ve
službách – jako uklízečky či pečovatelky, často v šedé ekonomické zóně. S tím se pojí práce za nižší než minimální mzdu bez
účinné ochrany před vykořisťováním. Objevují se proto první hlasy volající po zjednodušení uznávání zahraničních kvalifikací
nebo vzdělání. To by mohlo zabránit stereotypizaci Ukrajinek jako manuálních pracovnic.

Tématem může být také kriminalita. Dosud ji imigrace nezvyšovala, naopak. V posledních dvaceti letech ale naprostá většina
cizinců přijela za prací, stovky tisíc běženců budou pro zemi nové.

„Problémů je hodně, ale taky máme za poslední roky vyklíčená semínka, která můžeme použít. Když dnes budete potřebovat
materiály, jak učit cizince ve školce, najdete to na webu do deseti minut. Zlepšila se inkluze. Výuku jazyka zvládneme, zejména
když bude podporovaná nebo komerčně zajímavá,“ tvrdí Jelínková.

„Díky tomu, že teď přichází tolik lidí, vzniká obrovský tlak na stát, který se dlouhodobě odmítal migraci přizpůsobovat. Právě
skrz ni si ale můžeme uvědomit, co v našem systému funguje a to ocenit – protože toho funguje hodně. A zároveň máme
příležitost jasně pojmenovat, kde to skřípe, a něco s tím dělat.“

Kudy teče krev ukrajinských dětí? V Polsku zatím žádné uprchlické tábory nemáme, říká politolog URL
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S politologem Maciejem Ruczajem o křivdách a poutech mezi Polskem a Ukrajinou, o lekci, kterou Kyjev udělil Západu, a
nakonec i o tom, zda „Bůh, čest a vlast“ patří na smetiště. Ředitel Polského institutu Maciej Ruczaj míní, že vysmívaný étos
rytířství a obrany slabšího neztrácí ani v 21. století svou váhu. Naopak, situace na Ukrajině ukazuje, že je potřebnější než dřív.
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Lidovky.cz: Za prvních deset dnů války přišlo do Polska přes milion uprchlíků, což je víc než v památném roce 2015 do mnohem
většího a bohatšího Německa za 365 dní. Jak to vůbec lze zvládat?

Jen za neděli do Polska přišlo skoro 150 tisíc lidí během jednoho dne. Dlouhodobě to asi nelze zvládat, je to něco, co od roku
1945 nemá žádný precedens. Ohledně rychlosti asi ani dříve.

Ředitel Polského institutu Maciej Ruczaj

Lidovky.cz: Polsko něco takového očekávalo?

Zatím to funguje díky tomu, že Poláci jsou přirození mistři improvizace. Improvizace nám šla vždycky lépe než dlouhodobé
plánování. A za druhé válka vyvolala neuvěřitelnou vlnu angažovanosti, neuvěřitelnou vlnu lidského vypětí od státních orgánů
přes samosprávy a zejména normálních lidí. Bez zapojení statisíců lidí, kteří pomáhají už na hranicích v recepčních centrech
nebo ve městech a obcích, by to absolutně nešlo zvládnout.

Lidovky.cz: Kde ten milion lidí je?

Včera se ptal nějaký západní novinář, kde jsou uprchlické tábory. Ale ony (zatím) žádné nejsou! Všichni lidé jsou zatím přijímáni
přímo do rodin, bydlí ve volných bytech, u rodin doslova na gaučích... Došlo k obrovské mobilizaci farností, kdy kněží jsou
často hlavními organizátory pomoci. Zatím se ta ohromná vlna rozptýlila mezi lidi, ale to samozřejmě dlouhodobě nepůjde,
zvlášť když počty lidí prchajících před válkou rostou každým dnem.

Lidovky.cz: Co budete dělat?

Situace se bude muset časem nějak změnit, „zprofesionalizovat“, ani Polsko nebude schopné ubytovat po rodinách miliony lidí.
Těžko říci, je to strašně rychlé. Zároveň Polsko jasně řeklo, že chce přijmout všechny, kteří potřebují pomoc, a poskytnout jim
základní bezpečí. Myslím, že na tom budeme trvat, ať už z pocitu solidarity s Ukrajinci, z pocitu blízkosti, který k sousednímu
národu cítíme, a samozřejmě také z ohromení z toho, jak nepředstavitelné věci se za naší východní hranicí dějí. Je jasné, že
Polsko samo toto vše nemůže dlouhodobě zvládnout a bude potřebovat pomoc. Tu přislíbily již Spojené státy a je otázka, kdy a
jak se přidají i státy EU, jichž se tato krize přímo geograficky nedotýká.

MACIEJ RUCZAJ

Narodil se v roce 1983 v polské Poznani, dlouhodobě ale žije v Praze.

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a anglistiku na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy; v roce 2015 získal doktorský titul. Od roku 2008 působí v Polském institutu v Praze, přičemž od roku 2016 je
jeho ředitelem. Hojně se věnuje publicistice, je též editorem či spoluautorem řady publikací o polských dějinách a kultuře. 

Lidovky.cz: Když se valila vlna běženců na jižní Evropu a Německo v roce 2015, byly to právě ty státy, do nichž dnes směřuje
nejvíce běženců z Ukrajiny (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko), které odmítaly pomoci. Není pokrytecké chtít teď podporu
od EU?

Tak v prvé řadě EU již udělila všem běžencům z Ukrajiny plošné povolení k pohybu po celé Unii. To je významná pomoc. Takže
ne všichni, kteří přišli do Polska, v něm zůstávají, někteří cestují dál, zejména do Německa. Ale já za sebe nejsem příznivec
srovnávání těchto dvou příběhů, protože jsou prostě nesrovnatelné. V roce 2015 se Evropa tvářila, že nebudeme stavět žádná
omezení ekonomické migraci. My jsme nesouhlasili, s argumentem, že nejsme schopni přijmout celý svět do naší náruče. Ale co
se děje dnes? Naše země jednají tak, jak velí mezinárodní právo: jsme prvními bezpečnými zeměmi pro lidi, kteří utíkají před
válkou.

Lidovky.cz: To lze v mnohém souhlasit, ale také je potřeba oponovat: Copak lidé ze Sýrie neutíkali před válku?

Německo či Rakousko byly první bezpečné země? Kolik mezitím překročili hranic? Podívejte se na hranici, kdo tam stojí? Matky
s dětmi a pár starců, kteří utíkají před bombami. Žádní výrostci, kteří vyrazili na Západ „za lepším“.

Lidovky.cz:Vztahy Poláků a Ukrajinců nebyly vždy idylické, naopak jsou plné utrpení a křivd, ostatně Lvov byl ještě před 80 lety
jedním ze čtyř největších polských měst. Neohrožují tyto historické sentimenty současné soužití?

Polsko má historicky danou ukrajinskou menšinu, ta však nebyla donedávna nijak početná. Ale teď ji tvoří 1,5 milionu lidí, a
naprostá většina těchto lidí přišla po roce 2014.

Lidovky.cz:Chcete říct, že ačkoli jste s Ukrajinci po staletí válčili, po ruském obsazení Krymu a rozpoutání separatistické války
na Donbase k vám přišlo 1,5 milionu Ukrajinců?

Polsko je s výjimkou let 2015 a 2016 největším příjemcem obyvatel ze zemí takzvaných „třetích stran“, tedy mimo Evropskou
unii. Je to největší změna v polské demografii za poslední dekády. Každý, kdo přijede do Polska, si toho okamžitě musí
všimnout: Polsko před rokem 2015 a dnes je úplně jiné, ta všudypřítomnost ukrajinského živlu je nepřehlednutelná.

Lidovky.cz:Což se projevuje i teď...

Samozřejmě, spousty lidí přijíždějí za svými příbuznými nebo známými, stejně tak na druhou stranu máme dostatek překladatelů
a tlumočníků. Zároveň je tu silné pozitivní podhoubí, protože oba národní živly vědí, že spolu dokáží koexistovat a vycházet, za
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těch sedm let tu nebyl žádný vážnější střet nebo konflikt.

Ano, dosud lidé přicházeli převážně za prací a polská ekonomka se rozvíjí tak rychle, že dokázala nově příchozí bez problémů
vstřebat. Dnes přicházejí matky s malými dětmi a přišlo jich milion za deset dnů, to je samozřejmě úplně jiná situace. Matky
potřebují ubytovat, děti chodit do školy, a k tomu bude samozřejmě Polsko potřebovat pomoc.

Lidovky.cz: Uprchlickou krizi v roce 2015 řešila celá EU, pomáhali jsme penězi, posílali policisty...

Situace se mění každým dnem. Současný předseda Evropské rady Charles Michel byl o víkendu na polsko-ukrajinské hranici,
Unie kromě jiného okamžitě uvolnila půl bilionu euro na pomoc běžencům.

Na druhé straně je pro část lidí v orgánech EU palčivějším úkolem Polsko „nechat vyhladovět“, jak před časem prohlásila jedna
europoslankyně, než řešit další sankce proti Rusku. Sankce a blokování peněz z Fondů obnovy pro PL je důležitější.

Lidovky.cz: Vladimir Putin dal paradoxně zapravdu všem, kteří před rozpínavostí ruského impéria posledních dvacet let
varovali.

V Polsku jsme nikdy, snad až na několik výjimek, nevěřili na konec dějin. Vždy jsme viděli křehkost onoho liberálního zdánlivého
bezčasí, do něhož jsme po roce 1989 vstoupili.

Lidovky.cz:Konkrétně?

Polsko vždycky investovalo do svých obranných kapacit. Když teď naši sousedé – včetně Česka – říkají, že do pár let
dosáhnou na ona pověstná 2 procenta HDP pro obranu, tak polský Sejm minulý týden odhlasoval procenta tři. To je o 50
procent víc. Byli jsme jednou z mála zemí, která dávala legendární 2 procenta celou dobu.

V minulých letech jsme zřídili síly teritoriální obrany – a vidíme na příkladě Ukrajiny, jak neuvěřitelnou tíhu války na sebe berou
během válečných operací a zároveň jak nedocenitelné jsou, když je profesionální armáda přečíslena v počtu bojovníků i
techniky.

A za třetí vyvíjíme už řadu let ohromné úsilí k posílení východního křídla NATO, a to včetně přítomnosti vojáků a vojenských
zařízení NATO. Nezapomínejme, že ještě léta pro rozšíření z roku 1999 jsme byli svým způsobem členy druhé kategorie.

Lidovky.cz: Není správná chvíle, aby Polsko uspořádalo vojenské manévry v okolí Královce, Japonsko u Kurilských ostrovů a
třeba Finsko na své východní hranici? Zkrátka aby Putin nemohl všechny své síly vrhnout na Ukrajinu?

Tyto úvahy pro Polsko nejsou abstraktní, my víme, že jsme další na řadě. Hrozba přelití konfliktu za hranice Ukrajiny je zcela
reálná, Iskandery s jadernými hlavicemi jsou 140 kilometrů od Gdaňsku, 300 kilometrů od Varšavy. Polsko si nemůže dovolit
žádná velkohubá nepodložená prohlášení. Chceme ze všech sil pomoci Ukrajině, ale nikoli eskalovat konflikt.

Lidovky.cz: Ochota Čechů bránit a umírat za vlast byla srovnatelná s dnešním odhodláním Ukrajinců jen někdy mezi lety 1918–
1945, tedy po získání samostatnosti a pod hrozbou Hitlerova Německa. Dnes je řádově o hodně nižší. Jaká je nálada v Polsku?

Minulý týden jsme zaznamenali obrovský nárůst přihlášek do teritoriální obrany. Ale nikdo neví, jak bychom se zachovali, to
nikdy nelze říci předem. Nicméně jestli mám v současné hrůze najít něco pozitivního, tak je to ta obrovská lekce, kterou
Ukrajinci dávají celé Evropě. Lekce základních hodnot, na které jsme my už zapomněli.

Celý ten étos obrany slabšího, étos rytířství, který se třeba v Polsku shrnuje v heslu „Bůh, čest a vlast“, je étos, kterému jsme
se tisíckrát vysmívali, étos, před nímž jsme tisíckrát varovali, jak je zastaralý a nebezpečný a jak ho máme vyhodit do koše,
protože nepatří do 21. století. No a právě teď, v 21. století, najednou vidíme, že bez tohoto étosu jsme bezmocná masa, která
si nezaslouží svobodu. I kdyby nám naši sousedé u Ukrajiny za těch deset dnů ukázali jenom tohle, tak díky jim za to.

Lidovky.cz:Aniž bychom chtěli zpochybňovat, co jste právě řekl, tak z druhé strany: neodkazují se právě takřka všichni agresoři
v dějinách na Boha (bohy), čest a vlast?

Copak chcete stále tvrdit, že pravda je relativní? Copak toto není další hodnota, v kterou naše civilizace věřila, kterou si
dokázala dokonale zpochybnit a kterou nám Ukrajinci připomněli? Copak není od očí bijící rozdíl mezi lidmi hájícími svou vlast a
okupanty? V tradici západního myšlení je cosi jako definice spravedlivé války, ale nic takového nakonec nepotřebujete: i při
minimální intelektuální schopnosti a při minimální vůli je každému jasné, kdo spravedlivou válku bojuje a kdo je agresor.

Ano, všichni víme že wehrmacht měl na výložkách Gott mit Uns, přesto můžeme s naprostou jistotou říci, že na jejich straně Bůh
nebyl.

Lidovky.cz:Když mluvíme o Německu... Na jednu stranu tleskáme „německému obratu“, ale není na druhou stranu v Polsku
zároveň trocha obav z militarizace Německa? Byly to přece právě tyto dvě mocnosti, které se vždy dokázaly domluvit nad
hlavami ostatních a na jejich úkor.

V Polsku v tuto chvíli nepanuje žádná obava z militarizace Německa. Polská diplomacie vyvinula obrovské úsilí, aby si Německo
uvědomilo hrozbu, která číhá za východní hranicí NATO. A nebylo náhodou, že onen památný projev kancléře Scholze (26.
února, kdy oznámil, že dodá Ukrajině zbraně a masivně zvýší investice do Bundeswehru – pozn. red.) přišel asi dvě hodiny
poté, co z Berlína odletěl premiér Mateusz Morawiecki a litevský prezident Gitanas Nauseda, kteří byli na návštěvě společně a
kteří mluvili s Němci jazykem, jakým s nimi asi dlouho nikdo nemluvil. Některé věci byly řečeny velmi jednoznačně a ostře.

Lidovky.cz:Tato návštěva asi většině lidí v Česku unikla. Co myslíte těmi jednoznačnými slovy?
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Já jsem u těch důvěrných jednání samozřejmě nebyl, ale existuje záznam z tiskové konference před nimi. A tam je jednoznačně
řečeno, že německá snaha o energetickou bezpečnost má přímý dopad na existenciální bezpečnost konkrétních lidských
bytostí. Pokud Rusko věří, že dopraví plyn do Evropy jinak než přes ukrajinské území, a pokud věří, že z Evropy (rozuměj
zejména Německa) budou neustále proudit miliardy eur, ať se děje, co se děje, pak si myslí, že si může na západ od
německých hranic dělat doslova, co chce. Morawiecki to řekl bez obalu: tou troubou po dně Baltského moře neteče jenom plyn,
ale také krev ukrajinských dětí.

Foto:
Ukrajinští uprchlíci prchající před válkou v rumunském Siretu poblíž rumunsko-ukrajinské hranice (1. března 2022)
Reuters

FotoGallery:
Ředitel Polského institutu Maciej Ruczaj
TEOLOGIAPOLITYCZNA.PL
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Ve čtvrtek 24. února oznámil ruský prezident Vladimir Putin invazi na Ukrajinu. Po třech týdnech bojů dle expertů může Rusko
označit za úspěch jen rychlý posun na jihu Ukrajiny, v dalších oblastech se ukrajinští vojáci tvrdě brání. Podle politologa Jana
Kofroně však existuje poslední reálný scénář, podle nějž by mohla ruská armáda výrazně ukrajinským jednotkám uškodit.

„Na začátku to vypadalo, že si Rusové mysleli, že se Ukrajinci vůbec nebudou bránit. Rusové jeli neskutečně rychle, zejména
po hlavních tazích,“ říká na začátku rozhovoru pro Blesk Podcast politolog Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tento expresní a z hlediska taktiky riskantní postup podle Kofroně svědčí o očekávání
Rusů, že budou přijati jako osvoboditelé a svých cílů dosáhnou s malými ztrátami. Opak je pravdou.
Do Kyjeva se ruským jednotkám nepodařilo vstoupit, Charkov není zcela obklíčený a obstoupený Mariupol se stále brání.
Překvapivý je podle Kofroně pouze snadný postup ruské armády na jihu Ukrajiny od Krymu. „To je z mého pohledu
neuvěřitelné, protože když se podíváme na Krym, tak je jen několik míst, odkud z něj lze přejít. Vždycky jsem si říkal, že Rusové
budou mít v té oblasti předpřipravené IED (pozn. red. improvizované výbušné zařízení), miny. Takhle by v případě invaze jen
nachystali miny a v případě potřeby by je odpálili, ale vypadá to, že buď nic neměli nebo ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj mobilizoval pozdě,“ odhaduje expert, z jakých důvodu se pravděpodobně Rusům podařilo od Krymu dostat k
Chersonu a Mariupolu.

Boje o dálnici

Od Mariupolu tyto ruské jednotky sevřely ukrajinské vojáky, kteří bojují proti separatistickým republikám Luhansk a Doněck.
„Tohle je oblast, kde dochází k nepříznivému vývoji. Kdyby se Rusům nějakým způsobem podařilo probojovat více ze severu od
města Izium, tak by situace pro Ukrajince byla velmi těžká, protože od něj vede jedna jediná velká cesta. Vzhledem k velké
převaze Rusů ve vzduchu může být stahování jednotek velký problém. To je oblast, kde dochází k velkým bojům a Ukrajincům
se příliš nedaří. Pokud bych se v následujících dnech obával nějakého většího ruského vítězství, tak je to tady,“ jmenuje
Kofroň možnost, jak by Putin mohl zvrátit vývoj a získat na východě Ukrajiny převahu.

Jak se ale konflikt bude dále vyvíjet, nelze zcela předvídat, ať už proto, že Rusko má řadu problémů. Jedním z těch největších
je nedostatek profesionálních ruských vojáků. Podle Jana Kofroně mělo být před invazí na hranicích odhadem až 75% ruských
taktických praporních skupin. „Jsou ještě schopní někde dalších 20% taktických praporních sil najít, ale šlo by to na úkor toho,
že by se velmi obnažovali. Kdyby se někdo snažil v Arménii nebo střední Asii tuto situaci využít, tak by neměli čím operovat,“
odhaluje odborník úskalí povolání dalších vojáků s tím, že povoláním branců by si Vladimir Putin mohl zkomplikovat svou pozici
v Rusku.
Jak budou na Ukrajině (ne)úspěšní syrští žoldáci, proč Bělorusko váhá o větším zapojení do bojů a jak reálně Ukrajincům
pomáhají zbraně dodávané od NATO, prozradil politolog Jan Kofroň v Blesk Podcast:

FOTO:
Reuters
Válka na Ukrajině (10. 3. 2022)
Reuters
Ruští vojáci s písmenem Z.
ČTK / AP / Bernat Armangue
Válka na Ukrajině (10. 3. 2022)
ČTK / AP / Felipe Dana
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Reuters
Válka na Ukrajině (10. 3. 2022)
Reuters
Válka na Ukrajině (10. 3. 2022)
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Karlovy .
Jiří Marek, Lukáš Červený
Blesk Podcast: 3 týdny války na Ukrajině. Odborník odhalil Putinův poslední krvavý manévr

Globální oteplování ohrožuje už přes tři miliardy lidí. Nová zpráva vyznívá hůře, než se čekalo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tereza Koudelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 11:19 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tereza Koudelová 
Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky
mezinárodní organizace Sea... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.
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Velkým firmám se víc vyplatí v Rusku skončit, než v něm zůstat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: fintag.cz , Autor: fintag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 11:44 , Celková návštěvnost: 85 000 ,
RU / měsíc: 53 265 , RU / den: 4 176 , Země: Česko , GRP: 0,05
Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. / Foto: Roman Chlupatý, Alter Eko Největší německá banka Deutsche Bank, která celosvětově
zaměstnává bezmála 50

tisíc lidí, tento týden oznámila, že ukončí své aktivity v Rusku. A i když tím ztratí významný trh, její akcie v reakci na to posílily o
0,8 %. 
Obkladači Plzeň 
Tento týden o bezmála šest procent posílily i akcie automobilky Porsche. A to i přesto, že Evropská komise jí a dalším
výrobcům luxusních vozů zakázala vývoz do Ruska. Ukončení aktivit v Rusku v posledních dnech a týdnech pak oznámily i
firmy, jako je Ikea, McDonald's, Starbucks, Neflix, Levi's a mnohé další. 
krabičková dieta Praha 
Judas priest revival 
„Každá obchodní společnost hledí hlavně na zisk. A vždy, když se děje nějaká kontroverzní událost, si musí spočítat, jaký
postoj k těmto událostem jí přinese menší ztráty,“ vysvětluje důvody ukončení aktivit velkých firem v Rusku v debatě Alter Eko
politický geograf z Institutu politických studií [IPS] FSV  UK  Bohumil Doboš. 
V této souvislosti pak i zmiňuje chování velkých firem u jiné kontroverzní skutečnosti. Tou je bojkot bavlny z Číny, pro jejíž sběr
Čína využívá otrockou práci turkického etnika Ujgurů. Podle něj přitom platí, že i když mnohé západní firmy kvůli tomu přestaly
odebírat bavlnu z Číny, mnohé další ji odebírají dál. 
„A to kvůli tomu, že riziko ztráty jejich pověsti a odliv některých zákazníků, i tak vykompenzují levnějšími dovozy z Číny. Ale
protože ruské válečné tažení na Ukrajině natolik rezonuje v Evropě a částečně i v USA, v tomto případě si firmy spočítaly, že je
pro ně výhodnější prostě Rusko opustit. V podstatě to ty společnosti činí proto, aby si nepoškodily jméno a neohrozily svůj
byznys jinde,“ tvrdí Doboš. 
Čína pořádá minuty nenávisti proti H&M, Nike i dalším firmám 
Zároveň dodává, že za rozhodnutí velkých firem skončit v Rusku nespatřuje jakékoli politické gesto, ale čistou ekonomickou
úvahu. Jakkoli i věří, že mnoho lídrů těchto společností odsuzuje ruské válčení na Ukrajině. 
Svět se propojuje, ale ne v Rusku či Číně 
Podle Doboše Ukrajina má smůlu, že leží mezi rigidním státem, jakým je Rusko, a Evropskou unií, kde se naopak pojem
národního státu rozvolňuje. A zároveň se sází na spolupráci v politické a ekonomické oblasti. Rusko si svým přístupem k
Ukrajině pak dle jeho názoru samo udělalo takříkajíc medvědí službu. A to proto, že nepočítalo s tím, že Západ se proti němu
spojí a uvalí na něj rozsáhlé ekonomické sankce. 
„A to proto, že Rusko, ale i Čína jsou velice závislé na fungování globální ekonomiky. Bez toho by se jejich ekonomiky zhroutily.
To znamená, že nemají zájem na tom, aby byla potlačována globalizovaná ekonomika. I když ale zároveň potlačují globalizaci v
té politické a kulturní rovině,“ tvrdí Doboš. 
Světu hrozí studená válka USA a Číny a dezintegrace EU 
Za příklad dává dlouhodobé snahy Číny regulovat přístup k mezinárodní internetové síti. O což nyní usiluje i Rusko. Podle něj
to má svou logiku, protože v propojeném světě hraje velkou roli veřejné mínění. A sílí role například neziskových organizací,
které dokáží ovlivnit veřejné mínění. Což se zřetelně projevuje například v environmentální police. Rigidní státy ale dle něj
nemají zájem na tom, aby do jejich řízení zasahoval třetí strana. 
Doboš v debatě Alter Eko upozorňuje i na to, že Česko patří mezi otevřenou společnost. To znamená, že jeho politiku a
ekonomiku daleko více než v minulosti ovlivňují vnější okolnosti. A stejně tak i politika Evropské unie, která klade čím dál větší
důležitost na udržitelnost a principy ESG. 
Firmy k udržitelnosti nebude nikdo nutit, ale bez ní se neobejdou 
„Mezinárodní politika je dnes mnohem komplexnější, než byla za doby studené války, kdy mezi sebou soupeřily jen zřetelně
určené mocenské bloky,“ uzavírá pak Doboš debatu Alter eko [ celý záznam rozhovoru zde ] , která předchází letošnímu
čtvrtému ročníku Ekonomického fóra v Kostelci nad Orlicí. Ta se uskuteční 20. až 21. května a její hlavní téma bude
budoucnosti peněz. 
–DNA– 

Pro a proti: Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Michal Smetana (bezpečnostní analytik)
RÁDIO , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 12:43 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 758 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ruský nálet zasáhl divadlo v Mariupolu. Uvádí tamní radnice, podle níž budova sloužila civilistům jako úkryt. To je jedna z
posledních zpráv přicházejících z přístavního města na jihovýchodě Ukrajiny, které čelí vytrvalému ruskému ostřelování. Asi 20
000 obyvatel se tenhle týden konečně podařilo odjet. Odhaduje se však, že přibližně 350 000 lidí je stále ve městě a podle
dostupných zpráv na místě nefunguje elektřina, docházejí potraviny, pitná voda je vzácností. Jak by mohlo mezinárodní
společenství obléhanému Mariupolu pomoct? Tím, že zorganizuje humanitární letecký most, odpovídá deník Wall Street
Journal. Bylo by možné, aby Severoatlantická aliance do Mariupolu letecky dopravovala chybějící potraviny a léky, aniž by tím
riskovala vojenský střet s Ruskem? Našimi hosty jsou předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík z
KDU-ČSL. Dobrý den.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Dobrý den.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A bezpečnostní analytik Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den i vám.
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Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pánové, úvodem mám na vás na oba stejnou otázku. Začněme od vás, pane Benešíku, měl by se Západ pokusit zorganizovat
humanitární letecký most do obléhaného Mariupolu?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, měl. Jednoduchá odpověď měl. Umírají tam děti, já prostě v tomto ohledu prostě nevidím žádnou politiku, prostě tady se
jedná o normální lidský rozměr. Pokud někdo bude prostě jako tvrdit, že bysme neměli, protože prostě v tom hraje roli nějaká
politika a prostě nějaké zájmy, tak asi nezná ten lidský rozměr této tragédie.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Jak to vidíte vy, pane Smetano, podpořil byste, aby Západ zorganizoval humanitární letecký most do Mariupolu?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já vám odpovím možná trochu z jiné perspektivy a nebude to ani ano, nebo ne, ale bude to možná něco, co se vlastně vůbec
netýká nějaké politiky, jak zmiňoval můj předřečník. V zásadě v tuhle chvíli my musíme hlavně řešit to, co potřebuje Ukrajina,
ukrajinská strana, a to, co Ukrajina sama říká, že potřebuje v kontextu toho, jakým způsobem se dozví, ta celková strategie, to
znamená strategie, ve které spolupracuje jak Ukrajina, tak státy NATO, tak Spojené státy a u každýho opatření, který, který se
diskutuje a věřte tomu, že prostě v tuhle chvíli se permanentně, včetně konkrétně tohohle opatření se všechny tyhle ty opatření
permanentně diskutuji, permanentně plánují a permanentně dávají do kontextu, kde se u každýho řeší proveditelnost, riziko,
možný dopad na tu situaci, ale taky, jak je to kompatibilní s těma ostatníma opatřeníma, to znamená, jako žádnou tuhle tu
variantu vlastně nikdo v tuhle chvíli nevylučuje, je důležité se bavit o tom, jakým způsobem to proběhlo, ale taky hlavně, jakým
způsobem to zapadá do nějaké jako širší strategie, o kterou se tam Ukrajina snaží, protože Ukrajina v tuto chvíli, například co
týče Mariupolu, tak se snaží mnohem více pracovat s těmi pozemními humanitární koridory, kde je celá situace velmi
problematická, ale je to něco, co výrazně vlastně by pomohlo víc než tenhle ten případný, případný /nesrozumitelné/. A v tuhle
tu chvíli my jenom musíme všechny ty věci plánovat tak, aby to nepodrývalo ukrajinskou snahu pokračovat v jiných aspektech
celé té strategické situace, jestli vám to dává smysl.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pánové, na úvod vám děkuju za vaše odpovědi. Hned se dostaneme k podrobnostem a vaše argumenty rozebereme. Pane
Benešíku, pan Smetana se tady zmínil i o těch rizicích spojených s organizací takového leteckého mostu a samotný deník Wall
Street Journal, který jsem zmiňoval, který tedy nápad vytvořit takový letecký most do Mariupolu vyzdvihuje, připouští, že ten
podnik by nebyl bez rizika. Nevedl by letecký most zajišťovaný západními státy k vojenskému střetu mezi Západem a Ruskem,
pane Benešíku?

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
To záleží na ruské straně. Byl by to humanitární most, který by se snažil pomoct hladovějícím obyvatelům daného města,
nejedná se o žádný vojenský střet, pokud by ruská strana napadla letadla, která by se snažila pomoct výsadkem, humanitární
pomoci takto těžce zkoušeného města a jeho obyvatel, tak si myslím, že je to naprosto bezprecedentní, prostě o co my se
snažíme, tak je prostě vyvolat diskuzi o tom, jak pomoct hladovějícím a žíznícím lidem, kteří tam umírají. Pokud by ruská strana
takovýto konvoj napadla, tak je to prostě další vrchol neskutečného cynismu Putinova režimu. Neskutečný. Já si myslím, že,
bychom se měli zamyslet nad tím, jestli toto jsme schopni tolerovat, já se bavím o konkrétních lidech, o konkrétních dětech,
které tam trpí. Ty děti a ti lidé prostě vyžadují a potřebují naši pomoc, nejedná se o žádnou vojenskou záležitost, jedná se
prostě o to, abychom byli schopni zachránit co nejvíce lidských životů mírovou cestou, pokud by to Kreml napadl, tak to je na
vybombardování, říkám to narovinu.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pane Smetano, obracím se na vás v návaznosti na to, co říkal pan Benešík a vlastně je to taky jedna z věcí, kterou deník Wall
Street Journal zmiňuje v tom svém článku podepsaném redakcí, že sice, pokud by ruský prezident Putin znemožnil ten
humanitární letecký most do Mariupolu, nebo by ho dokonce napadl, tak by se tím ještě více odkryla jeho podlost, což by ho od
takového kroku mohlo odradit. Co vy na to?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tady je klíčový si říct, ano, naprosto souhlasím s tím, že Mariupol je humanitární tragédie a že to, co musíme řešit, je přesně,
jak pomoc těm lidem na místě, to je naprostá shoda. A teď vám řeknu ty rizika. Jednak to riziko eskalace, které taky řeší ten
článek, to je jakoby jedna věc, o které se samozřejmě můžeme bavit, ale tady ty rizika, který, já myslím konkrétně k těm
jednotlivým lidem, jsou úplně někde jinde. V tuhle chvíli ukrajinská strana zvolila strategii vyzbrojování, spolupráce se
zpravodajskými složkami a v případě Mariupolu jednání o těch humanitárních koridorech, které se teďka daří v těch posledních
dnech alespoň částečně řešit, to je to, co konkrétně pomáhá. Před 2 dny se podařilo dostat 20 000 civilistů z města, což je
něco, co v tuhle chvíli pomůže těm konkrétním lidem výrazně více, než kdyby jim tam teďka, teďka se podařilo shazovat,
shazovat balíky s jídlem...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ano, ale promiňte, že vám vstupuji do řeči, pane Smetano, jenom pro doplnění, drtivá většina obyvatel Mariupolu podle těch
dostupných zpráv zůstává uvězněná ve městě.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, přesně tak to je, takže my v tuhle tu chvíli my můžeme, musíme spolupracovat s Ukrajinou, která pokud vidí prostor, že se
bude dařit tyhle ty koridory otevírat a naopak nějaká jiná snaha by vedla k tomu, že tyhle ty dohody budou ztroskotávat, bude
bude docházet k uzavírání těch koridorů, k dalším útokům na civilisty, tak to může být kontraproduktivní. Ve chvíli, kdyby, my
jednáme s tou ukrajinskou stranou, to není tak, že jsme odříznuti a neřešíme to s nimi. Ve chvíli, kdy ukrajinská strana uzná, že
tohle to nedává smysl, že už se jim to nedaří vůbec v tomto jako pokračovat a nedaří se jim ty lidi evakuovat, v tu chvíli, a
samozřejmě přichází, přichází ta varianta, kdy se budeme snažit dostávat na to místo jídlo, léky, obecně jakékoliv potřeby, které
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potřebují, ale v tomhle tom musíme spolupracovat s ukrajinskou stranou a nesnažit se jakoby podrývat jejich snahy, o který oni
se skutečně snaží jako v tuhle chvíli.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pane Benešíku, tak nemáte obavu, že tady v případě uspořádání toho leteckého mostu do Mariupolu s humanitární pomocí by
vlastně Západ jednal spíš na vlastní pěst a že by to nemuselo tak úplně zapadat do postupu, který sleduje ukrajinská vláda?

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Já prostě absolutně nechápu, o čem pan Smetana mluví, prostě úkolem kremelské prostě je decimace civilního obyvatelstva, a
to dělá, jako že se 20 000 lidí, několika set tisíc lidí někam dostalo, o čem to, pane Smetano, mluvíte, prostě jako tady dochází
prostě k normálnímu vraždění civilního obyvatelstva, k normálnímu vraždění a vy tady jako mluvíte o takových prostě jako
věcech, jakože se něco daří nebo nedaří, že se podařilo prostě pár tisíc lidí evakuovat. Jako tady se bavíme o normální prostě
genocidě, prostě..., kdy prostě Putin nedělá nic jiného, než že vraždí civilní obyvatelstvo, včetně dětí...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Tak na tomto popisu se...

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Na ukrajinském výsostném území, to je neomluvitelné.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Na popisu, že dochází k vraždění civilistů se ale, pánové, asi shodnete předpokládám, pane Smetano.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Na tom se samozřejmě shodujeme, a proto my pracujeme s Ukrajinou a vymýšlíme nejlepší varianty, jak toho dosáhnout. Tohle
v tuto chvíli je ukrajinská strategie, kterou ukrajinská strana volí. A já musím zopakovat několikrát, aby to druhá strana
pochopila, my v tuhle chvíli žádnou takovouhle variantu nezavrhujeme. My se snažíme spolupracovat s ukrajinskou stranou,
dohadovat se s nimi, abysme nepodrývali to, co se oni na místě snaží, aby ty snahy nebyly kontraproduktivní. Ano, v případě,
že ukrajinská strana řekne, nám se tady v této oblasti, o kterou se teďka v tuhle tu chvíli nedaří, v tu chvíli přichází, přichází
další opatření, ke kterým můžeme přistoupit, můžeme se o tom bavit a samozřejmě ty věci se velmi reálně zvažují. Bavíme se
tady o možnostech humanitárního /nesrozumitelné/, samozřejmě se to řeší a je to jedna z variant, jediný, co je, že se snažíme
spolupracovat právě s ukrajinskou stranou, aby těch civilních obětí byl co nejméně.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Rozumím. Tak, pánové, na tom se shodnete, že je potřeba, aby západní země hledaly cesty, jakým způsobem ukrajinským
civilistům v obléhaných městech, zejména v tuto chvíli v ostřelovaném Mariupolu, pomoc a jak jim pomoc co nejefektivněji. A ten
spor se, pane Benešíku, pokud vás oba správně poslouchám, vede spíš o tu taktiku, o ten konkrétní postup, který zvolit a který
je nejlepší v danou chvíli.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Já nevím, jestli jde o taktiku, víte, já mám 3 děti, já si nedokážu představit prostě, že by moje děti byly ve stejné situaci, jak ty
děti v Mariupolu a v dalších městech Ukrajiny. Dívejme se na to prostě jako z té lidské stránky, jako tam umírají civilisti, tam
umírají lidi prostě proto, že nějaký zfetovaný /nesrozumitelné/ magor prostě vede stát, který prostě jako útočí na souseda,
chápete to, prostě já vím, že jsem teď emotivní, ale prostě o nic jiného nejde. My tady prostě jako taktizujeme, my se snažíme
vymýšlet prostě jako nějaké možnosti, prostě jak těm lidem pomoct, ale ta podstata je prostě v tom, že prostě Rusko je vedeno
prostě regulérním prostě šílencem.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ano, ano, to jste to jste říkal, pane poslanče. Promiňte, že vám vstupuju do řeči, ale jestli ta otázka, promiňte, promiňte, já se
jenom doptám, hned vám dám prostor zareagovat, ale jestli, pane poslanče, ta otázka nestojí i tak, že je potřeba počínat si, jak
říkal pan Smetana, v souladu s postupem, který teď volí ukrajinská vláda a zároveň s ohledem na to, aby ta případná
humanitární pomoc nevedla k tomu, že ta válka přeroste v širší konflikt.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Tomuto rozumí, tady opravdu jako si myslím, že s panem Smetanou souzním, ale jedná se o to, co je to širší konflikt a co je to
prostě...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Širší konflikt, to by byla válka mezi NATO a Ruskem.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Ano. A já si myslím, že se prostě k tomu možná schyluje, protože prostě my nemůžeme přihlížet k tomu, že prostě jako blázen,
prostě jako si realizuje své prostě dětské sny vybíjením prostě dalšího národa, jestli má toto lidstvo přežít, tak prostě musí
tomuto zabránit.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pane Smetano, schyluje se opravdu ke konfliktu mezi NATO a Ruskem, jak řekl pan poslanec Benešík?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V každém takovémhle konfliktu to riziko samozřejmě je, všichni s tím počítají jako s variantou, jak Spojené státy, tak Velká
Británie, tak všechny ostatní státy NATO samozřejmě s touto variantou kalkulují a je to něco, co při každém opatření se s tím
kalkuluje a dávají se najednou, na jednu stranu vah se dávají samozřejmě určitá rizika, na druhou přínosy těch jednotlivých
opatření, s tím samozřejmě pracuje, to není politikaření, to je, to je snaha o strategii, ale opět říkám, tady se nejedná pouze o
to, jenom o ty rizika eskalace, jde o to, aby společně, a to je to gesto, ta největší síla, největší síla v tuhle tu chvíli je v tom, že
Ukrajina spolupracuje se západními státy a společně se snaží vymýšlet strategii, která v těch jednotlivých krocích bude co
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nejefektivnější, a to, co říká pan kolega, to znamená ochránci /nesrozumitelné/, to všichni berou jako tu primární záležitost,
naprosto všichni.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Vy zkrátka v tuto chvíli uspořádání humanitárního leteckého mostu nepovažujete za tu nejlepší strategii, ale nevylučujete, že by
se i tato strategie zvolila v příštích dnech.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Neříkám nutně, bavíme se o tom, že teďka v tuhle chvíli, konkrétně dnes, protože tady se bavíme o tom, že ten konflikt se vyvíjí
v řádu hodin a dnů, je to velmi aktuální. Tohle to, co zmiňuje kolega, se samozřejmě zvažuje. Je to jedna z variant. Pokud
ukrajinská strana řekne ano, tady tahle ta strategie, nebo tahle taktika, kterou jsme zvolili směrem k humanitární Kurdům,
směrem k Mariopulu, už vidíme, že to, že to vůbec nefunguje, musíme zvolit jinou trafiku. Pojďme určitě, určitě se o tomhle bavit
jako o další variantě.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Samozřejmě průběžně se tedy váží poměr mezi těmi přínosy a riziky, jak jste o tom mluvil. A když jsme se dotkli toho, nakolik by
taková operace humanitární letecký most na Ukrajině uspořádaný západními státy, nakolik by taková operace byla riziková, tak
americké /nesrozumitelné/ centrum pro strategii a bezpečnost se sice tedy nezabývalo přímo možností leteckého mostu do
Mariupolu, ale jenom do západoukrajinského Lvova, který je v jiné situaci, a to centrum dospívá k závěru, že s možností, jak teď
humanitárně pomoc Ukrajině, se ten letecký most jeví jako nejzajímavější možnost, protože představuje mírné riziko pro další
eskalaci. Co vy na to, pane Smetano.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Určitě. Musíte se vždycky koukat na tu věc jako na spektrum. Není to tak, že nějaká věc není eskalační a ta druhá není, ano.
Na té škále těch variant, které se zvažují, tohle je ta méně eskalační a je tam méně rizik. Vy jste řekl západní státy, tedy
mnohem větší, já jsem slyšel i návrhy, které se baví o tom, že tam budou tu pomoc dostávat letadla NATO, včetně, včetně
ozbrojených stíhaček, to je třeba ta méně dobrá varianta, která se jako méně zvažuje, mimochodem i ten článek, který jste
zmiňoval, se bavím mnohem více o tom, že to bude třetí strana, může se spolupracovat s Červeným křížem a máme tady OSN a
jeho /nesrozumitelné/ program.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Nicméně s nějakou účastí aliančních států se tam počítá, pokud vím.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To se nepočítá, protože žádný takovýhle aktuální návrh jako neprobíhá a je to jako jedna z variant.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ne ne ne, jenom v tom článku deníku Wall Street Journal, o kterém tady mluvíme, mluvíme jenom o návrhu, ano.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Říkám, je to jedna z variant, ta mnohem praktičtější varianta, která navíc dává mnohem větší smysl právě z té logiky, aby jako
nedošlo, nedošlo, nedošlo k případnému střetu a naopak se minimalizovalo to riziko, že /nesrozumitelné/ zaútočí, to znamená
dojde ke ztrátám, je pracovat s třetí stranou, případně organizacemi, jako je Červený kříž, kde už také existují ty návrhy
mimochodem a který dávají velmi, velmi zajímavý smysl.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A to by tedy zmírnilo to riziko, že konflikt přeroste v něco širšího, v otevřenou válku mezi Severoatlantickou aliancí a NATO.
Vysvětluje v pořadu Pro a proti bezpečnostní analytik Michal Smetana, který debatuje s předsedou sněmovního výboru pro
evropské záležitosti, lidoveckým poslancem Ondřej Benešíkem. Pane Benešíku, pokud je mi známo, tak ten letecký most na
pomoc obléhanému Mariupolu prosazuje i váš poradce, pan Svárovský, a v článku pro server Fórum 24 píše, že česká vláda
by takové řešení mohla navrhnout k projednání nejvyšším orgánem NATO, tedy severoatlantickou radou. Vy něco takového
jako vládní poslanec prosazujete?

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Ano, já to prosazuji. A uvedu to do širšího kontextu, prostě otevřený čl. 4, to znamená konzultace členských států NATO, kde
vlastně každý stát může navrhnout určité řešení, prostě může přijít s konkrétními návrhy, jak situaci řešit, to znamená, ano, my
tady tu cestu máme otevřenou, samozřejmě, pokud prostě bude zamítnutá a bude vyvrácena, prostě bude vykonzultována jako
nerealistická, tak je to druhá věc, ale prostě my to neděláme v současné době.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pane poslanče, je to, je to, je to něco, o co přímo ukrajinská strana, ukrajinská vláda požádala?

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Ukrajinská strana požádala, a to snad každý ví, o daleko širší ochranu, což je uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ano, to ukrajinský prezident, pan Zelenskyj, opakuje, ale já jsem se ptal na to, jestli přímo požádal o utvoření toho leteckého
mostu?

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Já si myslím, osobně si myslím, že pokud Ukrajina chce uzavřít nebe nad svou vlastní zemí, tak toto je prostě opravdu maličký
střípek, který to uzavření toho nebe ani nenahradí, to je, to je to minimum, které musíme udělat. A já znovu opakuji, my se
bavíme o civilních obětech, o lidech, který prostě mají hlad.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
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Na tom se oba, na tom se oba shodujete, že umírají obyčejní lidé, ano.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Já jenom, promiňte,...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ano, pane poslanče.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Teď se jedná o to, jestli prostě, pokud, pokud dojde, pokud by došlo k tomu, že Severoatlantická aliance se spojenci typu
Austrálie, Japonsko, budou dodávat přes humanitární letecký kordon léky, potravu a vodu hladovějícím Ukrajincům v
obléhaném městě, jestli si zločinecký režim Vladimira Putina troufne na to, aby...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Jestli si troufne takový humanitární letecký most napadnout, ano.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Tak si myslím prostě, že prostě končí jako, jako veškeré prostě servítky vůči tomuto režimu, tady se nejedná o nic jiného, co my
navrhujeme, jenom prostě zabránit obrovské humanitární katastrofě.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
To už jste vysvětloval, pane poslanče, děkuju, myslím si, že to je úplně jasné, jaká je vaše pozice. A je taky jasné, co k tomu
dodával pan Smetana jako bezpečnostní expert. A teď se, pane Smetano, obracím znovu na vás, abychom se v té naší diskuzi
posunuli, tak by mě zajímalo, jestli by nemělo smysl ten letecký most aspoň projednat na úrovni té severoatlantické rady, třeba
už jenom pro případ, že takový návrh, tedy vidina toho, že na Ukrajině budou alianční letadla, vyvolá na straně ruského vedení
takové obavy, že nakonec samo radši ochotně zajistí ty humanitární koridory, o kterých vy jste mluvil a o kterých víme, že jejich
zajišťování bylo v těch posledních dnech složité?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Rozumím. Takhle, to jsou, to jsou vlastně dvě oddělené věci. Jedna věc je jednat s tím, že to může mít i nějaký pozitivní efekt
jako součást nějaké nátlakové strategii, nebo, jak to myslíte, chápu, je to naprosto v pořádku. Samozřejmě souhlasím s
kolegou, že NATO je místo, kde ty konzultace jako probíhat mohou a mají, to je naprosto v pořádku a není to nic špatného.
Jenom mimochodem bych tady rád /nesrozumitelné/ nějakou iluzi, že u spoustu těchto nápadů se zdá, že najednou se objevily
prostě během jednoho dne, nikoho nikdy nenapadly a nikdo je neřeší a nikdo je hlavně neprojednává, to samozřejmě není
pravda. Mimochodem konkrétně tento návrh k tomuhle já jsem připomínkoval už někdy před cirka...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Myslíte letecký most.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, to jsou, to jsou věci, které samozřejmě permanentně jako diskutují a dávají se k tomu expertní stanoviska, neexpertní
stanoviska typu máme chránit civilisty, nebo ne, protože na tom se všichni jako absolutně shodneme, ale expertní stanoviska k
tomu, jakým způsobem to příkladně provést, pomocí, jakých kapacit, jaké jsou tam vedlejší rizika a jak to hlavně souvisí s
dalšími kroky v té celkové strategii, abyste nějakým krokem nenarušili nějakou jinou snahu, o kterou se snaží třeba například
Ukrajina na místě. Takže tohle to se samozřejmě řeší a jedná na té expertní úrovni. A nemyslím expertní úrovni někde v
akademických kruzích, ale na místě, jako v Pentagonu, spolupráce mezi akademickým sektorem, mezi vojenským sektorem,
mezi jednotlivými vládami, všechny tyto věci se samozřejmě řeší. To je jakoby ta expertní úroveň, jak to konkrétně provést, pak
je ta politická úroveň, kde je samozřejmě naprosto v pořádku tyhle věci diskutovat, ale ne diskutovat je stylem, jakože tohle
nějaké jedno sebespásné řešení a diskutovat jako konstruktivní návrhy, které se potom musí implementovat konkrétně na ta
konkrétní místa.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Nás čas se pomalu naplňuje v pořadu Pro a proti. Ještě by mě, pánové, úplně závěrem zajímal váš názor na tu návštěvu tří
středoevropských premiérů, premiérů Česka, Polska a Slovinska v Kyjevě tento týden. Začněme od vás, pane poslanče
Benešíku, předpokládám, že pro vás jako vládního poslance ta návštěva měla velký význam a poprosím o stručnou odpověď?

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Ano, měla velký význam, Česká republika se prostě ukázala jako někdo, kdo je skutečným spojencem demokratické Ukrajiny a
byla schopná riskovat a ochotná riskovat. A já si myslím, že prostě, toto je prostě něco, co Českou republiku pro posouvá
daleko za babišismus a prostě...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pane Smetano, jaký je váš pohled, děkuju, pane poslanče, jenom, abychom slyšeli názor i vašeho partnera v debatě tak, pane
Smetano, jaký význam měla ta návštěva Kyjeva podle vás?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pro mě v té věci je klíčové, zda Ukrajina vnímá, že měla význam pro ni. Ukrajina velmi dobře zvažovala na jedné straně
bezpečnostní rizika spojená s návštěvou. Na druhé straně tu morální podporu, případně nějaký potenciál pro další spolupráci,
který se tímto posílí, Ukrajina zvážila, že pro ní tohle podpora je a že to chce, tím pádem jako já s tím samozřejmě nemám
problém a přijde mi to jako, že to splnilo svůj účel.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Našimi hosty byli bezpečnostní analytik Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a předseda
sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík z KDU-ČSL. Pánové, oběma vám děkuju za diskuzi.
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Michal SMETANA, bezpečnostní analytik, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji za pozvání.

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/ 
Děkuji a hlavně bezpečí pro naše děti.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Lukáš Matoška.
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mluvčí 
V republice musí to být denně nějaké vzájemné dohody. Nicméně řeknu Pardubický kraj příkladě, tak na nás mělo být
nasměrováno až 6700 osob, když to ale v přepočtu v rámci registrací, které proběhly v rámci našeho krajského koordinačního
místa centra, tak už v tuto chvíli jsme vlakem včerejšímu dni odbavili 6838 osob tzn. prakticky na tom zmíněném čísle, které
vláda dává. Na druhou stranu to, co bylo zmíněno, a to je to ten, řekněme, pomoc těm zatíženým regionům, tak ta je logická my
samozřejmě se nebráníme, ale určitě to nemůže být násilné. Protože.

mluvčí 
Rádi určitě to jsem se zeptat, promiňte, že vás přerušuji, ale když jste říkal na základě vzájemné dohody také, jak to bude
fyzicky probíhat tedy, jestli, když někdo třeba tu relokaci odmítne nebo nevyužije, tak co s ním bude?

mluvčí 
Pokud někdo odmítne, tak samozřejmě takhle já si myslím, že to je všechno opravdu práci těch pracovníků na jednotlivých
krajských finančních centrech, protože tam právě probíhá debata na téma ubytování a já se domnívám, že ti příchozí, kteří měli
něco domluveného, tak už to jsou v současné době skutečně probíhá debata s každým individuálně, zdali chce využít nabídky
ubytování většinou už můžu říct, že se tak děje. Mimochodem je potřeba zdůraznit, že sice máme naši každý ročník místech
teďka už menší nápor minulý týden ve středu to vygradovalo, když u nás za den bylo téměř 800 zbavený registrovaných nově
registrovaných příchozích v tuto chvíli. Je to 365 či jsme na polovině, čili ten zájem menší, ale výrazně roste zájem o
zprostředkování ubytování, čili my se v tuto chvíli skutečně všichni zaměřujeme na zajištění jakéhosi nouzového ubytování
nerad používám v tuto chvíli kolem přístřeší, protože v našem kraji děláme všechno pro to, abychom nemuseli využívat
tělocvičen chodeb a podobně. Pro nějaké opravdu nedůstojné podmínky, které mají zajistit. Oni říkají kolegové na vládě říkali
ještě budou, ale takovýchto podmínkách v tělocvičně předsedu je velmi dlouhá doba. Soustředíme na zajištění rozumného
komfortního relativně komfortní ubytování tak, aby tam bylo alespoň nějaké soukromí pro příklad.

mluvčí 
Čili předpokládat, že ti lidé půjdou tam, kde budou mít, kde bydlet, ale jaké tedy kapacity pro ubytování je momentálně schopný
Pardubický kraj nabídnout můžete jmenovat třeba některá konkrétní místo?

mluvčí 
Tak my jsme velice správně pojmenoval ta místa, která měly rezorty, protože do tohoto týdne ještě to bylo tabu, protože všichni
víme, že rezorty jednotlivé policie hasiči ministerstvo obrany a všichni další mají tzv. účelová rekreační zařízení a ta doposud
byla tabu a bil paradox, že někteří bydleli na lůžkách lehátkách a tato zařízení, která pro ubytování standardně jsou
předurčena, tak jaksi nebyla využita tzn. že i toto nám velmi pomůže i v rámci Pardubického kraje, nicméně my máme v
současné době adoptované opuštěné školské budovy teď aktuálně pro 80 osob adaptujeme v Lanškrouně po bývalé letech
britské škole v Bystrém u Poličky opuštěný objekt v rámci ústavu sociální péče dalších 107 osob v Králíkách bývalý
diagnostický ústav 100 osob v Rybitví bývalý domov mládeže a další asi stovka, čili nám ty počty potenciálních kapacit
postupně rostou tím, že my se snažíme stále vyhledávat adaptovat prostory tak, abychom opravdu zamezili nějakému
nedůstojnému ubytování tělocvičnách bez mého pohledu je vždycky až to poslední. Čili snažíme se vytvářet ubytovací kapacity,
jak jsem zmínil, příchozí jsou velice unavení. Je na nich vidět, že jsou v tuto chvíli vděční za ubytování každé ale měli jsme
případy, kdy konkrétní osoby se odmítli v nějakém místě ubytovat. No a podle těch pravidel, které schválila vláda v takovém
případě vypadávají ze systému jinými slovy, pokud nesouhlasí s tím, kde mají být umístěni, tak v té věci musí ubytování sehnat
sami, měli jsme takové případy. Nicméně jsou skutečně výjimečné.

mluvčí 
Bylo řečeno, v úvodu ministerstvo zdravotnictví doporučuje otevřít speciální ambulance pro ukrajinské uprchlíky. Vyjdete
tomuto doporučení vstříc?

mluvčí 
Vycházíme z toho, že nejprve vzniknout tyto ambulance v rámci státních nemocnic, je to logické, protože jsou to největší
nemocnice v největším počtem lékařů sestřiček tj. jsou páteří našeho zdravotnictví a našem případě je to velká 3 Králové
Fakultní nemocnice v našich zařízeních budou takové ordinace, řekněme, vznikat až za předpokladu, že Fakultní nemocnice
nebudou stíhat, čili vyčkáme, jak se to rozjede právě v Hradci Králové a případně potom se dohodneme, nicméně je to stejně
jako očkování. My jsme byli neustále nám byly přepočítávány počty, kdo je očkuje, a přitom samozřejmě ty kraje, kde není
Fakultní nemocnice, tak v tomto slova smyslu na tom nejsou úplně dobře, že zdravotnického personálu mají výrazně méně,
takže chápu, že stát se rozhodl zřídit něco podobného nejprve fakultních státních nemocnicích, kde největší koncentrace
zdravotníků bylo a potom, pokud samozřejmě to bude nedostatečné, tak jednejme o podmínkách, aby vznikl i dalších místech,
například v krajských městech, kde není Fakultní nemocnice.
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mluvčí 
Uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ČSSD. Děkuji vám na shledanou.

mluvčí 
Také děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Válka na Ukrajině speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus.

mluvčí 
Kryt pod divadlem v jeho ukrajinského Mariupolu, které bylo včera vystavenou bombardování, zachránil podle všeho mnohé z
těch, kteří se tam ukrývali v uplynulých hodinách první z nich začínají tento objekt opouštět. Podle zástupce Mario polského
starosty mohlo být ve chvíli útoku v krytu pod divadlem 1000-1200 osob. Ruské ministerstvo obrany ve středu útok na divadlo
popřelo. Podle ukrajinského prezidenta ruské letectvo bombardovalo divadlo úmyslně. Podle dostupných zpráv ruské letecké
pumy zasáhly, jak historickou budovu divadla, tak městský bazén Neptun, jehož podzemí se také skrývali civilisté. Jak
zaznamenal náš zvláštní zpravodaj Martin Dorazín, mnozí obyvatelé se stále zoufale snaží město opustit přes veškerá
nebezpečí spojená s touto cestou.

mluvčí 
Parkoviště před tímto hobby marketem na okraji. Záporoží se od rána plnilo auty s nápisy. Děti to sem přijíždějí už třetím dnem.
Uprchlíci z Mariupolu kryti, kterým se sem podařilo dostat.

mluvčí 
K filmu samozřejmě chyba vrchnosti bude vaše děti mají posudky do bezpečí.

mluvčí 
Útěk pana Alexandra a jeho rodiny provázelo bombardování ostřelování a zácpy aut ale povedlo.

mluvčí 
Se sami soutěživé dnes zakázané. Robota ozve sama.

mluvčí 
Nejtěžší je bránit mariupol před letadly, někdy to bylo 12 leteckých úderů v krátkém intervalu. Každé letadlo nese buď čtvrt
nebo půltunovou bombu a kromě toho odpalují rakety Grad a používají další zbraně. Většinou to nejsou žádné přesně cílené
útoky, ale někdy ano. Trefil se například hospodářského centra. Mají ve městě své lidi sarančata, která jim dávají tipy.

mluvčí 
Mnohé běhají takové srnčí katarem nevěrné, jestli mají informace.

mluvčí 
Bratranec pana Alexandra v Itálii se pozastavuje nad chováním ruské pravoslavné církve, které patří největší chrám ve městě.

mluvčí 
Umožnit dům cestu si Jirkou erb policie.

mluvčí 
Dokážete si představit, že v situaci, kdy lidi hledají jakékoliv útočiště, oni ten svůj chrám prostě zavřeli a nikoho tam nepustili.
Vedle divadla se v podzemí tlačily 2000 lidí, zatímco církev, která má záchranu lidí v popisu práce chrám zavřela, je to paradox
a moc jsme se tomu divili.

mluvčí 
To poradnu jsme chodili lidi lidé jsou teď Mad Man je ve chvíli.

mluvčí 
Tohoto rozhovoru s panem Vitalijem, ale ještě nikdo nevěděl, že ruská letadla právě zaútočila na centrum a bomby zasáhly
divadlo trosky vchod do podzemí zasypali. Prý.

mluvčí 
Chvíli něco masy od firmy kantor.

mluvčí 
Příjem běženců tady koordinuje paní Taťána, která od rána napočítala 500 aut, jestliže v každém 5 lidí. No tak je to 2,5 tisíce
jenom za pár hodin. Od dnešního rána do včerejška tady přijali 4000 aut a příliv uprchlíků nekončí. V Mariupolu se tvoří
obrovské fronty, ale bohužel ne všichni mají auta, která jsou zničená válkou a ne všichni mají benzín. Ten už tam nebyl, když
jsme před dvěma týdny v Mariupolu odjížděli.

mluvčí 
A teď 1 a díky svobodě není pochopitelně něco.

mluvčí 
Lidi tady dostávají tu první pomoc sušenky, vodu, čaj kávu.

mluvčí 
Můj stav zájem prý Mynář Jožku.
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mluvčí 
Tato koordinátorka také lidem pomáhá s tím, jak mají najít přístřeší. Na dnešní noc na zítřek na pár dní, než se rozhodnou, kam
pojedou dál. V takových obchodních centrech bývají u vchodu kavárny. I tady v Záporoží. Je to přesně tak, ale teď tato
kavárna slouží jako ordinace první pomoci. Mnozí potřebují hlavně psychickou. Lidé se tady radostně objímají, protože v
Mariupolu se třeba 2 týdny neviděli ani neslyšeli nevěděli, jestli žijí, jestli jsou v pořádku.

mluvčí 
Ani mimo sedí jih Francie nebo za tebou trochu dál možné.

mluvčí 
Tak větší rodiny se museli rozdělit bratři Roman a Samson. Do teď hledají své rodiče, kteří prý už byli v Mariupolu a jsou v
pořádku.

mluvčí 
Drobné řada blíže jím řídili městské Trutnov mu to živí.

mluvčí 
Trupu popisují mi mrtvoly, které viděli ležet na ulici.

mluvčí 
S jen oči vidět za produkty my, kdy chytil ošidit 2 slavné ráda.

mluvčí 
A také vzpomínají na další bratry, které ve frontě na potraviny radili šrapnely a teď leží v nemocnici.

mluvčí 
A stejným všechno.

mluvčí 
A ostatní byli na místě mrtvý. Komu.

mluvčí 
Je úplně ten vzduch, dejme, dětem, každý si tím zřejmě až.

mluvčí 
Prakticky každých 10 minut se někde ozval výbuch, říkají tito chlapci. Jejich domov na východním předměstí Mariupolu zničily
ruské rakety jako první. Potom žili v továrně na čokoládu a nakonec ruské údery vytlačily až do centra, kde je naložili lidi, kteří
měli v autě volné místo, ale každého zvlášť náhodou se potkali až tady v Záporoží a teď čekají na rodiče.

mluvčí 
Normálně ani jedno, že na.

mluvčí 
Cesta je ale nebezpečná. Ruská vojska auta na silnici do Záporoží ostřelovala ze Záporoží Martin Dorazín, Český rozhlas.

mluvčí 
A v Mariupolu centru nejvážnější humanitární krize na dnešní Ukrajině působí také česká mise Lékařů bez hranic. Jak mi
dopoledne potvrdil ze západu ukrajinského Lvova vedoucí komunikace české kanceláře této mezinárodní organizace Tomáš
Bendl.

mluvčí 
Vlastně ta situace tam bohužel zůstává dost neměnná vlastně akorát výkon toho, že během úterka se konečně podařilo
zprovoznit jeden z těch slibovaných humanitárních koridorů. Někteří lidé případem konečně dostali vystaven, včetně pěti našich
spolupracovníků. Většina z nich tam ale nadále ústava a snaží se proto poplatek dělat maximum. Situace je ale pořád krizová
vlastně ve městech pořád pod útokem pořád není dostatek zásob. Pořád se stávají cílem, jak nemocnice, tak klidné rezidenční
oblasti, kde bydlí normální lidé. Ten humanitární koridor a jeho zprovoznění je dobrá zpráva. Rozhodně ale není důvod být
nějak přehnaně optimistický, protože ta situace nadále extrémně vážná.

mluvčí 
Je možné vůbec na místě poskytovat zdravotní péči, když nejsou k dispozici základní potřeby, dokonce jste popisoval, že ani
váš tým nemá pitnou vodu, a když mají jeho členové žízeň, tak musí schvalovat ze střechy sníh, který potom ohřívají na
zapalovači.

mluvčí 
Ano, ta situace bohužel zůstává víceméně stejná, protože ten zmiňovaný humanitární koridor sice zajistil, že se někteří lidé
mohli dostat ven, neposkytoval žádnou možnost, jak dostat další zásoby tohoto města, takže ať se bavíme o nemocnicích nebo
lékař rád ty zásoby pořád kritický chybí a vlastně nemožné poskytovat zdravotní péči nejen proto, ale také, protože tam není
elektřina, na protože to zkrátka není žádné adekvátní zázemí pro to, abyste mohli lidem poskytovat péči bezpečně.

mluvčí 
Co tedy můžou vaši pracovníci za těchto okolností v Mariupolu dělat vůbec nemůžou vykonávat svoji práci to, na co jsou
vyškoleni kvalifikovaný?

mluvčí 
Ano, v podstatě přesně tak, jak říkáte, oni teďka samozřejmě sami bojí o svoji bezpečnost, čemuž úplně rozumíme. Řada z nich
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požádala o evakuaci a po čase nedokázali dostat ten strom města v rámci toho prvního humanitárního koridoru, takže
apelujeme, aby se to povedlo znovu otevřít, ale jinak se týče těch našich aktivit, oni vlastně jsou de facto pozastavené na
místě, protože zkrátka nemůžete dělat chirurgické zákroky, když nemáte žádný dopad, když nemáte čisté nástroje, když
nemáte, ať sterilizaci, i když nejsou k dispozici žádná anestetika, lidi tam elektřina, jak jsem zmiňoval, ty týmy jsou v podstatě v
režimu, kdy doufají, že se ta situace zlepší, ale pokud se to nestane pracovat nemohou.

mluvčí 
No a kam jinam se zaměřují v rámci Ukrajiny vaše aktivity. Já jsem četl, že do Žitomiru Kyjeva severu Doněcku.

mluvčí 
Náš zásah má momentálně 3 takové základní pilíře a ten první asi nejdůležitější spočívá právě zásobování nebo nedaleko
frontových linií. Teď zažívají velký nápor raněných a materiály tím pádem rychle dochází. Navíc hrozí, že do nich zanedlouho
nepůjde dostat vůbec nic. Mě teďka říkal ten případ Mariupolu prostě, protože ta zdravotnická zařízení budou působit stále
ostřejší boj odříznutá od okolních oblastí a je to tím pádem trochu závod časem až na blízku a ty kvůli tomu je pro všechny tyto
účely celkem strategicky umístěné město, pokud dokážeme ty poptávky nemocnic, například v Kyjevě Charkově nebo Záporoží
vyřídit v podstatě během jediného dne, tedy daleko rychleji, než bychom měli centrum turistiky, například ve Lvově na západě
země. Ten druhý pilíř se věnuje pomoci uprchlíkům třeba právě Dněpru, přes který lidé prchají z východu na západ, vidíme
spoustu osob s chronickými onemocněními nebo psychickými poruchami, kteří museli svoji léčbu přerušit, aby se dostali do
bezpečí a jejich pádem třeba zajistit určitou kontinuitu té péče. Jsou tam samozřejmě také těhotné ženy, například, které
potřebují bezpečné místo porodu a že tedy pomáhat jim ten poslední pilíř je vlastně školení ukrajinského zdravotnického
personálu v oblasti bádání velkého počtu raněných nadále. To je věc, se kterou máme jako Lékaři bez hranic zkušenosti
poměrně velké, například našich projektů na Blízkém východě nebo jinde, takže v této no teď aktivně předáváme.

mluvčí 
Ale ty okolnosti podmínky pro práci jsou v těch centrech, dejme tomu, Kyjevu a jinde přece jenom o něco lepší než v tom
zmiňovaném Mariupolu je to tak.

mluvčí 
Ano, vlastně z míst, kde my momentálně máme naše týmy jako dění v Mariupolu nejhorší samozřejmě i u Kyjeva probíhají
aktivní boje, ale alespoň logistické koridory ještě fungují alespoň ještě možné tam nějaké zásoby dostat. My se proto snažíme
zajistit co nejvíce, než už to nepůjde.

mluvčí 
Nakolik se daří tu vaši misi koordinovat s ukrajinskými úřady institucemi?

mluvčí 
Já musím říct, že vlastně velmi dobře třeba, když změním ten jev, ono to právě funguje, takže my naložíme zdravotnické zásoby,
ať už se jedná o specializované chirurgické tady nebo léky do takových nafukovacích vlaků. Ten tlak potom odjede do Kyjeva a
tam ty zásoby právě převezmou zaměstnanci místního ministerstva zdravotnictví. Následně distribuují do těch nemocnic stejně
jako na lidi organizují další logistiku na jejich dopraveni do nemocnic dál na východ země, takže ta spolupráce probíhá velmi
úzce.

mluvčí 
Jak se vaše organizace angažuje v oblastech mimo Ukrajinu, tedy předpokládám hlavně na hranicích, kam spěchají běženci,
ale i jinde.

mluvčí 
Ano, co se týče těch hraničních přechodů, nemáme naše tím úplně ve všech státech, které sousedí s Ukrajinou. Ta pomoc
uprchlíkům spíš takový humanitárními zdravotnických charakter se tam snažíme zajistit v krásné teplé oblečení, spací pytle
stany, aby lidé měli přespat, protože stále docela velká zima, takže tohle je potřeba, kterou jen tak vykrýt demise také hodně
soustředit na poskytování psychologické péče v těchto krizích často velmi důležité a zároveň stále nějakého důvodu hodně
opomíjené téma, takže to jsou takové ty aktivity, které jsou pro nás teďka, co se týče té pomoci lidem na útěku a kteří už jsou
na hranicích klíčové.

mluvčí 
Když to popisoval tu zoufalou situaci v Mariupolu, tak jak se vám osobně daří vstřebávat. To, čeho jste vy vaši kolegové
kolegyně v těchhle týdnech svědky, například s ohledem na vaše zkušenosti z předchozích misí?

mluvčí 
Já musím říct, že pro nás to opravdu těžké, protože my jsme samozřejmě, kolik třeba ani zvyklí pracovat v náročných
podmínkách. Ten tým tady je velmi zkušený. Na druhou stranu, když to člověk porovná prostě třeba s našimi zásahy v Sýrii
Jemenu Afghánistánu, jižním Súdánu, ta situace byla náročná za hnutí, ale vždycky šlo něco dělat. Vždycky šlo něco vymyslet,
jak tu pomoc dostat prostě byla práce, když to tak řeknu, to my teďka vidíme to Mariupolu, to vyvolává pocit úplné bezmoci,
protože ten tým tam je ještě stále nějaký. My nemáme žádnou možnost, jak dostat ten nemáme zároveň žádnou šanci jim
poskytnout potřebné vybavení, aby mohli dělat svoji práci. Cítíme se tak paralyzované a nikdo zkrátka nevím, jak z toho ven od
této situace si myslím těžší a této tak i jiné oproti tomu, jak jsme dosahovaly tedy lidí.

mluvčí 
Ukrajinu navštívil hlavní prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu. V rámci vyšetřování možných válečných zločinů.
Odehrávají se tam z vašeho pohledu nadevší pochybnost.

mluvčí 
Pro nás těžké něco takového definitivně potvrdit, protože toho nejsme přímými svědky a jsem říkal na začátku třeba náš tým
potvrdil, že to Mario budou opravdu probíhají útoky na tu rezidenční stejně jako zdravotnickou infrastrukturu. Civilisté se často
stávají terči těch útoků, což jsou tyto věci, které jsou v rozporu s ženevskými konvencemi a základními principy mezinárodního
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humanitárního práva. Přece jenom pořád tomu ale nejsme tak blízko, ke komu by definitivně říct nebo něco takového
stoprocentně potvrdit, ale určitě náznaky tady jsou.

mluvčí 
Tolik z ukrajinského Lvova Tomáš Bendl, vedoucí komunikace české kanceláře Lékařů bez hranic.

Je to právě rok, co americký prezident vyvolal rozruch v Moskvě pobouření, když označil Vladimira Putina za zabijáka, který
zaplatí za své činy. Včera zašel Joe Biden ještě o něco dál.

mluvčí 
K jezu.

mluvčí 
Při odchodu z brífinku na to dotaz reportérky, jestli bu vy po všech těch barbarských záběrech z Ukrajiny označil Putina za
válečného zločince bájný odvětil. Ano myslím, že je válečný zločinec mluvčí Bílého domu poté uvedla, že prezidentovo vyjádření
šlo, cituji od srdce, upozornila ale také, že běží zvláštní zákonný proces řízený ministerstvem zahraničí. A ten má oficiálně dojít
k závěru, jestli Putinovi to zmíněné přízvisko náleží. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova je nepřijatelné neodpustitelné, aby
se takto vyjadřovala hlava státu, jehož bomby zabily po celém světě statisíce lidí konec citátu. Já už zdravím amerikanista a
publicistů z New York University Prague Tomáše Klvani, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Biden se nejdřív asi přeslechl a na otázku reportérky odvětil ne a pak se opravil, řekl byste, že to byla impulsivní odpověď?

mluvčí 
Určitě stejně jako ta předchozí, o které jste se zmiňoval před rokem tahle ta byla vlastně na dotaz novináře byla impulsivní
novináři velmi dobře vědí, že Joe Biden je impulsivní člověk emotivní člověk, snaží se ho vyprovokovat právě těmto
prohlášením, protože ty potom v těch titulcích prodávají ty články a zvyšují jeho osud jejich sledovanost, ale je samozřejmě
jasné, že mezi těmi dvěma výroky tím tím loňským a tím současným je podstatný rozdíl a tem rozdíl samozřejmě válka na
Ukrajině.

mluvčí 
No, pokud tedy Joe Biden označil Putina za válečného zločince za chůze na dotaz reportérů, asi to má přece jenom jinou váhu,
než kdyby tato slova pronesl v oficiálním projevu souhlasíte.

mluvčí 
Určitě, ale musíme uvědomit, že s nástupem sociálních sítí digitální komunikace a takové té okamžité komunikace na internetu.
Dneska se stírají rozdíly mezi tzv. oficiální komunikací, a to deficit, a to komunikaci okamžitou. I ta oficiální komunikace se v
podstatě stává mnohem neformálnější než třeba tak, jak jsme znali před 20 25 lety a myslím si, že není třeba tomu přepisovat
příliš velký význam do Joe Biden si prostě myslí jako jako Joe Biden, že Vladimir Putin válečný zločinec, no a mezi Joe Biden v
tuto chvíli je shodou okolností prezidentem Spojených států.

mluvčí 
Jeden z komentátorů poznamenává, že už teď se ve vztazích Washingtonu Moskvy doslova pálí 1 diplomatický most za druhým.
Může mít i to Bidenovo včerejší vyjádření vážnější dopady v tomhle směru, případně může tak ještě o dost níž klesnout Bidenův
osobní vztah se šéfem Kremlu, pokud tedy ještě vůbec možné.

mluvčí 
Že ano, protože Putin je stejně emotivní člověk jako Biden a bere si tyhlety věci opravdu k srdci. Já osobně, vzpomeňme třeba
velmi nesnadný vztah měl Hillary Clintonovou, kterou osobně vinil z toho, že vyvolává protipohyb proti putinovské nálady v
Rusku nebo také velmi špatný vztah s Angelou Merkelovou zase tohle sebral všechno Vladimir Putin osobně. Je to pro něj
důležitá součást jeho politického stylu a toto jistě přispěje k dobré mít nějakým konstruktivnější vztahům mezi Spojenými státy
Ruskem.

mluvčí 
Takže, že by se ti 2 někdy po podali ruce, kdyby se potkali, to už asi nepředstavitelné.

mluvčí 
Takže já si myslím, že se jistě jistě asi ruce podají, protože oba 2 jsou političtí profesionálové, pokud to bude nevyhnutelné,
pokud dojde k nějakému takovému jednání, ale jistě se nedočkáme nějakého takového výroku, který třeba v roce 2001 Lublaň
na adresu prezidenta Putina Trousil George, zda byl muž, který řekl, že jsem podíval do duše a zjistil, že je to člověk, se kterým
se dá, dá uzavřít nějaká domluva.

mluvčí 
S tolika amerikanista publicista z New York University Prague Tomáš Klvaňa. Děkuji, na slyšenou. Děkuji.

mluvčí 
Za pozvání.

mluvčí 
Válka na Ukrajině speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus. Jak.

mluvčí 
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Už bylo mnohokrát v předchozích dnech zmíněnou ruskou agresi vůči Ukrajině, provázejí v Česku dlouho nevídané projevy
solidarity s těmi, kdo odcházejí do bezpečnějších zemí. Značnou pomoc jim samozřejmě zajišťují i zdejší úřady, když se
ohlédneme zpět v předchozích letech, nebylo Česko vůči běžencům příliš vstřícné, vyplývá alespoň z údajů, které studovaly
datoví novináři Českého rozhlasu přesněji mezinárodní ochranu tu v uplynulých 15 letech získal jen 16 % běženců. Více už s
datovým redaktorem Janem Bočkem. Dobrý den. Dobrý den. V titulku vaší analýzy označujete české úřady za toto cituji, mašinu
na odmítání cizinců. Tím narážíte na těch 16 % přesně tak každoročně přichází kolem 2000 lidí nejčastěji z Ukrajiny Ruska a
dalších postsovětských zemí se žádostí o azyl uspěje asi 6 % dalších 10 % stane dočasnou ochranu, ale trvá jen do doby než v
zemi původu pomine nebezpečí. Zrovna Ukrajinci jsou v tomhle ohledu mimořádně neúspěšní azyl dostávají jen 2 % z nich
dočasnou ochranu dalších 7 % v roce 2020, kdy byly nejnovější data, tak získal azyl jediný Ukrajinec. Vstřícnější k nim byly
české úřady pouze v letech 2015 2016 v návaznosti na události na východě Ukrajiny. Relativně vysokou úspěšnost mají
běženci ze zemí ve válce, například Syřany, Iráčany nebo Afghánci. I ti ale typicky dostávají dočasnou ochranu, takže většina
musela, anebo bude muset z Česka odejít. A ještě 1 poznámka na úvod. Média běžně směšují uprchlíky s ekonomickými
migranty. Jde přitom úplně jiné skupiny. Jednak asi jejich přijímání řídí odlišnými zákony. Hlavně ale dosud byly nesrovnatelné,
co dopočtu. Ekonomických migrantů bylo v Česku ještě před měsícem necelých 700 000 běženců jen několik 1000.

Mě by zajímalo, do jaké míry se tohle týká Ukrajinců a Ukrajinek.

mluvčí 
Ten azylovým mechanismus, který jsem popisoval, není dimenzovaný na současné počty běženců, takže spíš vypovídá o tom,
jak úřady fungovaly dosud. Teď najednou všechno jinak Ukrajinu během tří týdnů opustily 3 000 000 lidí. České hranice
překročilo téměř 300 000. Takových množstvích samozřejmě individuální vyřizování azylu, včetně mnohahodinových výslechů a
nedává úplně smysl. České úřady proto Ukrajincům vyřizují tzv. vízum za účelem strpění. Problém může být v tom, že a toto
vízum není primárně určené válečným utečencům a také směřuje k integraci. A v tuhle chvíli stačí, protože umožňuje přístup k
základním potřebám. Pracovnímu povolení zdravotním pojištění. Dávce mimořádné okamžité pomoci. Dětem k přístupu na
základní střední školy. Situaci by měl zpřehlednit Lex Ukrajina, který poslanci odhlasovali minulý pátek, ale posunout od těch
okamžitých opatření, které vidíme teď k nějaké dlouhodobější integraci bude pro české úřady, které vlastně doteď ty uprchlíky
spíš odmítali hodně složité.

mluvčí 
A kde konkrétně předpokládáte větší potíže?

mluvčí 
Mluvme o tom s expertkou na imigraci Marii Jelínkovou z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ta popisuje cizinecká
témata jako lakmusový papírek odhalující, co ve společnosti funguje a co nefunguje. A budoucí témata, která budou uprchlíci
řešit. A jsou podle něj například obsazenost školek škol. Některé zdravotnické obory. Ochrana před pracovním sexuálním
vykořisťováním sociální bydlení, nostrifikace titulu, anebo výuka jazyka. Konkrétní čísla ke kapacitě mimochodem spočítala
včera zveřejnil tým kolem sociologa Jana Prokopa. Jelínkové skeptická ohledně toho, že od Ukrajinců očekáváme hned teď, že
budou pracovat. Většina příchozích jsou matky s dětmi a mužů v produktivním věku asi 10 %, takže těch úplných rodin
minimum. Obvykle tedy musí nejdřív najít školu nebo školku, pak teprve práci, které má uživit, ze které zaplatí nájem, a to
všechno v zemi, kde se aspoň zpočátku a nedomluví. Zároveň ale Jelínková optimistická v tom, že díky tomu, že teď přichází
tolik lidí, tak vzniká tlak na stát, který se dlouhodobě odmítal migrací zabývat. Právě skrz to si můžeme uvědomit, co u nás
funguje to ocenit, protože toho podle ní funguje docela dost.

mluvčí 
Poznamenává datový novinář Českého rozhlasu Jan Boček.

Válečné oblasti Ukrajiny se snaží opouštět i mnohé rodiny, které mají děti v pěstounské péči na tomhle poli jim pomáhá i česká
nezisková organizace SOS dětské vesničky. Její ředitelkou je paní Jindra salátová, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Vy jste přispěli k evakuaci desítek pěstounských rodin z východoukrajinského města radní pro, za jakých okolností to
bylo, jakým způsobem?

mluvčí 
My jsme začali spolupracovat velice úzce s ukrajinskými SOS dětskými vesničkami a díky této spolupráce se nám podařilo
navázat kontakt nápis čínské rodiny, které byly ukryté právě u města Dněpr a ve spolupráci s těmi ukrajinskými s dětskými
vesničkami se nám podařilo evakuovat a dostat do České republiky.

mluvčí 
Jak navazujete kontakt s těmi pěstouny, kteří chtěli z Ukrajiny odejít před válkou?

mluvčí 
Ten kontakt probíhá přes sociální sítě ukrajinské letecké vesničky jednak zveřejnili telefonickou linku pomoci. Zároveň zveřejnili
výzvu na facebookových stránkách a zaměstnanci se v dětských vesniček. Tuto výzvu šíří prostřednictvím svých soukromých
stránek na sociálních sítí a postupně se na ně obrací pěstouni v podstatě to probíhá formou sněhové koule, že 1 pěstoun dá
kontakt druhému a teď aktuálně se na nás už obrací na přímo, protože už na nás mají kontakty.

mluvčí 
A kde těm příchozím zajišťujete útočiště, v jakých podmínkách vlastně i s jakými vyhlídkami na dočasný pobyt v Česku?

mluvčí 
My jsme navázali velice úzkou spolupráci se správou uprchlických zařízení a díky tomu, protože to jsou opravdu velké skupiny,
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to nejsou jednotlivci, kteří by přicházeli, ale jezdili na tem 4 skupiny v autobusech, takže jsme potřebovali ubytování na
nezbytně nutnou dobu, než se dveře řídí potřebné dokumenty, takže ve spolupráci se zmíněnou správu uprchlických zařízení
jsme tyto skupiny ubytovali a nyní my připravujeme naše prostory, protože máme velké velkokapacitní domy, kam můžeme tyto
pěstounské rodiny umístit i potřeba zdůraznit, že v pěstounské rodiny, které fungují na Ukrajině, pečují mnohdy o 8-10 dětí,
takže je to opravdu velká rodinná skupina samozřejmě ne všechny pěstounské rodiny jsou takto velké, ale na nás kontaktují
právě pěstounské rodiny, které čítají 10 12 13 členů.

mluvčí 
Předpokládám, že přichází i přinejmenším někteří z nich poznamenaní psychicky tím, co se odehrává na Ukrajině. Po téhle
stránce jim také poskytuje podporu.

mluvčí 
Samozřejmě nehledě na to, že se musíme uvědomit, že děti, které do pěstounské péče přišly, tak už to, že odešli ze své
původní rodiny, jim způsobilo rané trauma a nyní ty děti jsou opět traumatizován tím, že opouští svůj domov ještě za těchto
podmínek velmi dramatický, protože oni s sebou nemají v podstatě nic, to mají batůžek a mnohdy ani nemají všechny potřebné
dokumenty, takže samozřejmě jsme připraveni pomoci nejenom dětem, ale i pěstounům, protože i oni si tohle to trauma sebou
nesou.

mluvčí 
Když nemají dokumenty, tak jak těžko se v tomhle případě ten jejich pobyt zde, dejme tomu legalizuje?

mluvčí 
Tak oni díky Bohu, co máme informaci, mají dokumenty, které se vztahují k dětem, takže protože to opravdu potřeba, abysme
zabezpečili, že ty děti, které sem byly dovezeny, patří k těm lidem, kteří se o ně starají, takže tyto dokumenty jsou v pořádku,
ale nemají očkovací průkazy pro děti atd. takže budeme potom muset ve spolupráci s našimi sociálními pracovnicemi zjišťovat
na co si vzpomenou, co co bude potřeba doplnit atd. nemají dokumenty ve smyslu vysvědčení, a tak ale mají jakoby osobní
dokumenty, tak ty zatím jsme se nesetkali s tím, že by neměli.

mluvčí 
Takto základní tedy mají pro pobyt tady tolik ředitelka organizace SOS dětské vesničky, Jindra salátová. Já vám děkuji za
rozhovor na shledanou.

mluvčí 
Také děkuji. Na shledanou. No.

mluvčí 
A hodinová publicistika hlavních zpráv na Radiožurnálu Českém rozhlase plus, která reflektovat další den ruské agrese na
Ukrajině. Je téměř u konce Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste věnovali pozornost a opět se přihlásíme po osmnácté hodině.
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mluvčí 
Mini aspoň zima a estetika, kde se šance Ukrajině parní. Kromě toho asi nepřekvapím, když řeknu, že Litva a Česko jsou mezi
těmi státy, které pomáhají nejvíce a pomáhají prakticky posílají zbraně zbraňové systémy a různé vybavení na Ukrajinu, které
potom pomáhají zastavit nebo alespoň zpomalit ten ruský postup a s tím způsobem dávají Ukrajině šanci.

mluvčí 
I orgánům postupovat, když program i paragon mu kolega z euro to je můj partner znát to sekci je grupa, že i éra internetu
droga je to víra mu práší stejně rád jako prášek bez dá se tedy na Ukrajině prášek schůzky tak geologů, ať si schůzky
drogových radost.

mluvčí 
Chtěl bych tuto příležitost využít k tomu, abych řekl, že EU naši evropští partneři na to by měli pomáhat více, měli by dělat více
a vzít příklad právě z našich zemí České republiky litry a paní pomoci, tedy České republice litr v asistenci Ukrajině a hlavně
tedy samotné Ukrajině.

mluvčí 
Lidi pak nastudujeme i paseky tiket v Barmě. Vzkaz IRA, pane víte Ted, tak můžu Klaus v kádru buďto tedy ta mez turnaj státy
jsou sankce. Mezi studiu zůstává dosud zónách, si je Rusy jas. Je tu pro pacienty Kant gilotiny k rutině pár gely múzu i téma
soukromě Bus Paseka to med, kterou si je i dělaj Vodová typu cynismu. Ideologie v ústavní.

mluvčí 
Není to ještě všechno, co co na nás záleží, co můžeme dělat v této pomoci. Je třeba nepolevovat v sankcích a izolování v
celkové izolováni Ruska je třeba mít na paměti, že tyto prostředky pomohou v tom definitivním vítězství v našem, ale zejména
tedy Ukrajiny, a to bude teprve tehdy, když bude poražena po ideologie Putin Putin vezmu.

mluvčí 
Generál si je něco naschvál jsem most AR Rusi je Lynx Jana Irák Group vos stínu těch kde útěk z mužů cross derniéra pasák
koz samou pozici jas Kura pusa je malej ke korozi šupák podněty aby sankce hezky to chápal jako politicky. Jednotný vůz psáti
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mas tu dobu tzn. ešus všem, které šéf situaci je k neboť Diaz ty nově se zastoupili cestu buď Ukrajina. Je poslední kus, je politik
Rus Jan vysypalo tok tok potíž verdikt má ke propadl iluzi.

mluvčí 
Že 1 otázka, kterou je třeba odpovědět, zůstane Rusko samotné jsou ještě takové státy, které vlastně ne řekli, na kterou stranu
se přidají některé strany stojí. Některé třeba podporují sankce, ale ne všechny takto vyjádřila naše odpověď jasná, musí být
pouze 1 vítěz a tou Ukrajina.

mluvčí 
Na Island 8 kaz jo police dnes situace dosáhly, až budu asi je to asi čekal drog jisté je jen 0 Grand Chess. Ti politici dnes těch
jako ministr se ani Kiss Kuras dárci díky kurýrům dárci pak Vietnamec řešen. Ovšem.

mluvčí 
Navzdory nepříznivé geopolitické situaci ve světě. Mám velkou radost z ekonomických politických vztahů, Litvy a Česka, které
ještě jednou dnes byly strženy.

mluvčí 
A pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne přeju. Z trosek divadla Mariupolu se po včerejším ruském náletu už podařilo
zachránit 130 lidí. Po dalších se pátrá. Podle odhadu se v době úderu v protileteckém krytu pod budovou ukrývalo víc než
1000 civilistů. Místostarosta uvedl, že až 90 % města je úplně zničeno. Dosud se z něj podařilo evakuovat asi 20 000 lidí nejmíň
10×. Tolik jich ale v kritických podmínkách stále zůstává ve městě.

Moskva nesplní požadavek mezinárodního soudního dvora OSN, který Rusku nařídil okamžité zastavení válečné operace na
Ukrajině. Jde o očekávanou reakci oběma stranám konfliktu. Soud zároveň nařídil, aby se vyvarovali jakýchkoliv kroků, které by
jejich spor ještě více vyostřily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí soudu už dřív označil za cituju naprosté
vítězství.

Ruského podle plánu odeslala úroky z dolarových dluhopisů za 117 000 000 USD. Jestli peníze věřitelům dorazili Moskva
oznámí později. Země dřív upozorňovala, že peníze má a že kvůli západním sankcím možná nebude schopna prostředky v
dolarech do zahraničí odeslat. Ruský ministr financí avizoval, že v takovém případě Rusko zaplatí úroky Vrubl ach.

Až 26 let vězení hrozí ale vizi Polákovi kvůli zapojení do bojů na východě Ukrajiny v řadách separatistů. Podle státního zástupce
tam odjel na konci roku 2016 coby odstřelovač zabil 4 členy ukrajinských vládních jednotek Polákovou kauzu v těchto dnech
řeší Městský soud v Praze bez jeho přítomnosti. Souzený jako uprchlý. Stejný soud poslal v únoru do vězení na 20 let jiného
Čecha. I on působil jednotka proruských separatistů.

mluvčí 
Horní hranice v případě těchto zločinů vzhledem k tomu, že byly páchány ve prospěch organizované zločinecké skupiny, tak ta
sazba zvýšená a ta horní hranice je 26 roků 8 měsíců.

mluvčí 
Bývalý premiér Andrej Babiš zůstane v pražském IKEMu do konce týdne, oznámila šéfka poslanců hnutí ANO Alena Schillerová.
Před týdnem převezla Babiše do nemocnice sanitka poté, co nakrátko ztratil vědomí. Poslanec k tomu doplnil, že trpí částečnou
neprůchodnosti střev. Aktuálně se podle Schillerové cítí dobře a podrobuje se vyšetřením.

A teď podrobněji polská železnice čelí rozsáhlému výpadku zabezpečovacích systémů. Týká se konkrétně téměř dvacítky
lokální Santa, která má na starosti řízení provoz na dráze. Vlaky kvůli tomu po celé zemi nabírají několikahodinová zpoždění.
Příčiny zatím nejsou známé. Spekuluje se ale o kybernetickém útoku.

mluvčí 
Takový rozsáhlý výpadek lokálních center řízení železničního provozu není obvyklý, kdyby dneska vypadl jedno nebo 2, takto
se stát může, ale tolik lokálních center, které vypadly z dálkového řízení. Prostě je neobvyklý a každým případě se s tím polská
železnice zabývá jako hackerským útokem v tuto chvíli není porušena bezpečnost železniční dopravy, ale jde o to, že všechny
vlaky zastavily a teďka polská železnice musí vyřešit ovládáním o řízení železničního provozu z místního nádraží. Tzn. musíte
poslat lidi, musí převzít musí začít jezdit jinými slovy, propustnost takových železničních tratí jo, jde rapidně dolů zhruba tak na
desetinu, a to samozřejmě způsobí velké závažné problémy celé polské síti.

mluvčí 
Aktuální informace připojí zpravodaj České televize v Polsku Andreas Papadopulos. Andreasi, zdravím tě.

Dobrý den. I nějaké posuny v tom rozsahu dopadů oněch výpadků jsou v posledních desítkách minut.

mluvčí 
Ne stále platí a vyjádřením a ministra dopravy a dáme míče, který a pardon a Adam Adam Zika, který řekl, že se ten výpadek
týká 80 % veškerých spojů, které dnes měli a vjet na cestu a je to výpadek, který nemá obdoby podle jeho vyjádření, který je
také globální a napsal na svůj Twitter, že a podobný výpadek postihl i Singapur Indii a zřejmě také Pákistán.

mluvčí 
Je v tuto chvíli polská železnice bezpečná, protože o bezpečnost jde taky zásadně?

mluvčí 
Ano, to bylo to hlavní, co polské úřady hned ráno po čtvrté hodině ranní sdělili veřejnosti, že polská železnice bezpečná, ale
zkrátka je potřeba vlaky, které zastavily manuálně převzít a dopravit je a bezpečně na nejbližší nádraží a poté ten systém znovu
nějakým způsobem nahodit. Je potřeba udělat manuálně, je potřeba vyslat na té na nádraží týmy, to se teď právě děje, takže
Železný železnice obecně vlaková doprava v Polsku je bezpečná a úřady sdělily také proto, protože je to na železnici, kde se
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přesouvají desítky, ne-li stovky tisíc uprchlíků z východu na západ země a a také pro toto ujištění přišlo tak takové razantní
podobě. Co.

mluvčí 
Teď vlastně polské železnice dělají spolu s IT experty, co konkrétně dělají pro to, aby se provoz na polské železnici vrátil k
normálu?

mluvčí 
Jak jsem říkal, byly vyslány do nádraží a týmy, které by měli převzít zastavené a spoje. Ono se to děje. Ten výpadek se stal
krátce po čtvrté hodině ranní. Ty spoje je potřeba jednotlivé soupravy je potřeba dopravit bezpečně bez využití onoho systému,
který zaznamenal výpadek a do těch nejbližších stanic odtud je pak možné a jet dále posunout, ale ta propustnost systému je
zkrátka zhruba na desetině své operační kapacity, takže je jasné, že některé spoje nevyjedou ještě během dneška některé
spoje už některé spoje už byly dávno zrušeny a zkrátka ta situace si vyžaduje podle polských úřadů minimálně 1 den na jakousi
konsolidaci a na zprovoznění celého toho systému. To byl to byl předběžný odhad.

mluvčí 
Mají už úřady jasno v tom, zda šlo nebo nešlo o kybernetický útok.

mluvčí 
Polská správa železnic řeší tento výpadek, jako by to byl kybernetický útok, ale nikdo ale zatím takovou zprávu nepotvrdil
hodně nahrává tomuto vyjádření ministra dopravy, který oznámil, že je to, že to vypadá na koordinovaný výpadek a v to slovo
koordinovaný v sobě i podle interpretací polských médiích nese známky toho, že mohlo jít o jakýsi kybernetický útok, ale nikdo
zatím toto nepotvrdilo polský premiér Mateusz Morawiecki je dnes na návštěvě Gruzie tak, že se zúčastní zasedání krizového
štábu a je zřejmě je pravděpodobné, že později odpoledne se k tomu vyjádří on sám.

mluvčí 
Andreas Papadopulos z Polska děkujeme.

Pobaltské státy válka na Ukrajině. Jejich představitelé už dlouho upozorňují na ruské nebezpečí a usilují o posílení východního
křídla NATO. Baltské státy se totiž obávají, že mohou být další na řadě. A pojďme rozebrat podrobněji s Lubošem šla sama z
institutu mezinárodních studiích katedry ruských a východoevropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Zdravím vás, dobrý den přeju. Dobrý den. Cítí se pobaltské státy býti jednoznačně potenciálním dalším terčem ruského útoku.

mluvčí 
Nebezpečí nebezpečí jistě bezesporu.

mluvčí 
Je a proto pobaltské státy už.

mluvčí 
Z několik let systematicky monitorují.

mluvčí 
Vývoj Rusku a upozorňují na.

mluvčí 
Nebezpečí agrese na černé scénáře.

mluvčí 
Jsou je ale velký rozdíl oproti Ukrajině jsou členy NATO a v případě ruského útoku, kde aktivizoval článek je na obranu.

mluvčí 
Napadených.

mluvčí 
Členů. Na.

mluvčí 
To spoléhají vedle toho samozřejmě unikají.

mluvčí 
Vlastní opatření.

mluvčí 
Spočívající.

mluvčí 
V posílení obranyschopnosti všechny pobaltské státy.

mluvčí 
Mají splňují.

mluvčí 
Požadavky navýšení vojenského rozpočtu kolem těch dvou nebo mají přes 2 %.
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mluvčí 
A podnikají i přímou pomoc Ukrajině už se týká zbraní nebo dodávek potravin, zdravotního materiálu.

mluvčí 
A pomoci uprchlíků.

mluvčí 
To byla pojďme, prosím, probrat krok za krokem, tak nejdřív, jak podle vás mění bezpečnostní situaci pobaltských států. Ta
faktická absorpce, Běloruska, Ruskem a taky to rozhodnutí, že na území Běloruska mohou být umístěny ruské jaderné zbraně.

mluvčí 
Baltské státy snaží.

mluvčí 
Dosáhnout toho teď se proto vyslovily prezidenti pobaltských.

mluvčí 
Států, aby osádky na to jednotky NATO, které jsou zatím, má v Pobaltí na základě rotačního principu. Byly zde jako stálé
posádky. To je 1 věc. Druhá věc snaží se koordinovat svoji politiku v rámci NATO, ale i v rámci severských států. Jaderné
zbraně na území pobaltských.

mluvčí 
Států nejsou a nebudou umístěny.

mluvčí 
Promiňte, možná jsme si nerozuměli, ptal jsem se na Bělorusko na to, že na území Běloruska mohou být rozmístěny Ruska
jaderné zbraně tak jak o tom proběhlo to pseudo referendum.

mluvčí 
To se týká, to se týká nejen v pobaltských států.

mluvčí 
Toto nebezpečí ale také Evropy 8 ruských jaderných zbraní k Evropě. A u baltské státy samozřejmě tento krok odsoudili ale.

Řešení posílení.

mluvčí 
Protivzdušné obrany.

mluvčí 
Když.

mluvčí 
Ony. Ano.

mluvčí 
Když začala válka na Ukrajině, tak deník Anna přenese rozhovor s estonskou expertkou na Rusko Karí linkovou, která v tom
rozhovoru mimo jiné tvrdí, že Pobaltí je zatím v bezpečí před ruskou hrozbou jednoduše mimo jiné i proto, že v optice světového
dění Vladimira Putina je jsou pobaltské státy ve sféře vlivu Spojených států. Co o tom soudíte?

mluvčí 
A ano, jsou jsou členy NATO, ale v případě, jak Putin avizoval, že mu jde o změnu systému o zatlačení. Na.

mluvčí 
To, jak roku 1997, tak mohou být v ohrožení.

mluvčí 
Zatím zatím lze vycházet z toho, že jejich bezpečnosti garantována členství na tu.

mluvčí 
Jak se oba.

mluvčí 
Samozřejmě ano.

mluvčí 
Ano, promiňte, pokračujte úmysl.

mluvčí 
Samozřejmě konfrontace zvyšuje nebezpečí jiné formy konfliktů hybridní války, kybernetické kybernetických útoků, jak to zažil?

mluvčí 
Estonsko už v roce 2007, kdy se jako první stát stalo vůbec cílem ruského kybernetického útoku.

mluvčí 
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Jak se pobaltské státy chrání před potenciálním ohrožením ze strany vlastních obyvatel, která kteří se hlásí k ruské národnosti,
jenom připomeňme. V Lotyšsku je to celá 1/4.

mluvčí 
Ano, v Estonsku také 26 % na Litvě ruská minorita nehrají vážnější polohu, takže zhruba 5 % o vypnutí válce na války na
Ukrajině proběhly velké.

mluvčí 
Demonstrace na podporu Ukrajiny ukrajinské ruské ambasády.

A těchto demonstrací se účastnili nejenom Litevci Lotyši Estonci, ale také Ukrajinci a místní místní Rusové.

mluvčí 
Jo, je to otázka.

mluvčí 
Odchází.

mluvčí 
Vlastně o problému. Páté.

mluvčí 
Kolony se diskutovalo v souvislosti s okupací a anexí Krymu Krymu v roce 2014.

mluvčí 
Ale ukázalo se, že vlastně tehdy.

mluvčí 
Ruská menšina zůstala víceméně asi tím takové pokusy.

mluvčí 
Ruska aktivizovat ti tak ja se příliš nezdařily a iniciativa skutečně pocházela. Ze.

mluvčí 
Zahraničí jejich aktivizaci.

mluvčí 
Do pobaltských.

mluvčí 
Takže samozřejmě otázka musíme uvědomit, že i v pobaltských státech ruská menšina má.

mluvčí 
Daleko vyšší životní úroveň.

mluvčí 
Než v samotném Rusku.

mluvčí 
And.

mluvčí 
Takové konfrontační plochy, které byly na začátku devadesátých let, tak se.

mluvčí 
Podařilo většinou uhladit. Je otázka samozřejmě Rusko může vystoupit.

mluvčí 
Bez ohledů na většinové mínění ruské minority v Estonsku nebo Lotyšsku a vymyslet vymyslet nějaký případ záminku, na aby
mohlo v uvozovkách vystoupit na jejich ochranu, ale.

mluvčí 
Myslím, že to v současné době není reálné.

mluvčí 
Luboš Švarc moc vám děkuju, mějte se dobře.

mluvčí 
Těšilo mě na shledanou.

mluvčí 
Lze vcelku nenápadného prezidenta jednoho z nejsledovanějších státníků planety teprve před několika týdny a ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj začal objevovat v hlavních zprávách světových médií. Denně teď má možnost promlouvat ke
světovým státníkům i veřejnosti a v úterý za ním do Kyjeva přicestovala delegace tří evropských premiérů, včetně českého
Petra Fialy. A podrobněji teď o mediálním obrazu ukrajinské hlavy státu s Denisou Hejlovou vedoucí katedry marketingové
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komunikace public relations fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak, jak na vás
působí projev Volodymyra Zelenského jako hlavy státu nejprve směrem k Ukrajincům, AKO, ujišťování a posilování vlastního
lidu.

mluvčí 
Prezident Zelenský má.

mluvčí 
2 hlavní úlohy, a to je zejména pak posilovat korálků a výcvik byl lepším příkladem pro svoje vlastní lidi a zároveň získávat
podporu ostatních zemí nejenom západu, ale vlastně celého světa. Je to strašně těžká úloha nedovedu vůbec představit, jak
pod jakým tlakem člověk musí být, aby vlastně toto komunikačně vládu.

mluvčí 
Mimochodem je nějakých náznaků Zelenského patrná s postupem času nějaká frustrace, například to málo adekvátní reakce
západu z jeho pohledu nebo únava vyčerpání.

mluvčí 
Samozřejmě ta fyzická únava vyčerpání tam je ta frustrace se tam objevuje také, a protože prostě unie mezi dvěma mlýnskými
kameny, vezměte si, že on já prostě tam těch krytech skrýváte a neustále dostává právě o tom, o kolik lidí a zejména dětí
zemřelo o jak řekl před americkým kongresem už zemřelo přes 100 dětí. Můj život zastavil Kubera to se samozřejmě i velmi
osobně. Na druhou stranu ví, že on je ten hlavní, kdo musí promlouvat k západu a získávat zbraně a podporu pro to, aby ty
životy dalších dětí zůstalo co nejvíce ochránit.

mluvčí 
Jak podle vás vystupuje směrem k mezinárodnímu společenství, mluví velmi otevřeně a poslat NASA k spolkovému sněmu
mluví možná někdy až velmi tvrdě, jak na vás působí to vystupování směrem navenek?

mluvčí 
Tady je důležité zmínit, že to vystupování důvěryhodná jsme si uvědomit, že před téměř třemi týdny prezidenta Zelenského
opravdu za poměrně málo lidí, a to i v těch politických špiček. On během těch tří neděl byl schopen tu bezprecedentní důvěru
získat, zatímco jeho protějšek Vladimir Putin naopak vždycky té důvěry naprosto ztratil.

mluvčí 
Říkáte vystupování je důvěryhodné autentická znamená to, že to jak Volodymyr Zelenskyj vystupuje navenek, tak skutečně
smýšlí, tak skutečně přemýšlí.

mluvčí 
O tak samozřejmě to je jako velmi těžké hodnotit, ale jednoznačně, když se podíváme na tu image, tak lidí třeba říká, proč
prostě mám na sobě pořád to zelené oblečení, proč tím je platí zbytečně nezdůrazňuje, že je ve válce prostě nemohl byste před
televizní kameru jako no tyto poznámky nejsou vůbec namístě a naopak je velmi velmi platné, když tu zelenou mikinu na sebe
oblékl oblek oblak ve francouzský prezident prezident Macron, který je prostě v paláci ve Versailles, když vedle sebe postavíte
vlastně opravdu ty vizuálně ty obrazy, tak spíše chování těch západních je někdy takové ty trapné.

mluvčí 
A zpátky k loňskému, naznačuje něco žár při tom jednání dá z Lánského, tak je o to budovat svoji vlastní image, nebo toto je
vlastně naprosto nepřístojné v kontextu války a v takovýchto kategoriích absolutně nemůže přemýšlet.

mluvčí 
Přesně jak jste to řekl v takovýchto kategoriích nemůže přemýšlet, jinak bude jemu jde o to zachránit životy, to nejvíce lidí a
musíme si uvědomit, že v tomto případě jde nejenom o Ukrajince, ale v podstatě jde i o ruské vojáky, protože samozřejmě jako
Rusko nemá žádný zájem na tom tu válku ukončit vyšla svého vyjednavače Lavrova, tak on vlastně nemá klubu žádný mandát.
Ta pořád vlastně nejsou schopni to diplomaticky uhnout, a proto vlastně čím více Velenský získá svými slovy podporu pro to,
aby získal podporu pro i pro většiny, tak ono věří, že tím vlastně urychlí ten válečný konflikt konflikt, aby skončil, bude vlastně
dobré pro obě strany.

mluvčí 
Se možná vyčíst za Zelenského mimiky. Mimochodem vybavuje se mi třeba naprosto nepředstírá radost, když včera mluvil se
starostou jednoho z ukrajinských měst, který byl v zajetí, podařilo se ho osvobodit?

mluvčí 
Z loňské velmi upřímný autentický a působí na lidi tak, že mu věří, že nic nehraje, nevyhrožuje. Občas je tam cítit ta frustrace,
ale neustále věří, podporuje Ukrajinu a vysílá vlastně pozitivní signály.

mluvčí 
Jak je na tom teď Ukrajina coby značka?

mluvčí 
Velmi dobrá otázka, protože vlastně ta značka Ukrajina i značka Ruska jako státu a jste naprosto změnily jen těch posledních tří
týdnů z toho marketingového pohledu každý stát pracuje na tom, aby sám sebe prezentoval o ostatnímu světu vlastně jako
určitou značku. Děláme to i my Česká republika máme na to vlastní organizace CzechTourism a a tam je potřeba říci, že
Zelenskému už se podařilo tu značku Ukrajina naprosto proměnit opět během těch tří týdnů vystavěl vlastně tu image Ukrajiny
jako neuvěřitelně silného schopného o národa, který ho je ochoten postavit se bezpráví já nějakým vojenské agresi a máte
ovšem jedno jediné úskalí, to je to a Brity západní státy Vlastě tomu příliš neuvěřili, aby až příliš neřekli. Oni jsou stateční oni to
zvládnou bez naší pomoci, takže ona jednu stranu musí říkat ano, my jsme silní. My prostě budeme bojovat, ale na druhou
stranu musí neustále zdůrazňovat, že je potřeba, aby získal vojenskou podporu třeba pro svojí Danny.
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mluvčí 
A značka Ruska tam pokles, co pasty, že kredibility, co může znamenat směrem k politické budoucnosti v Rusku?

mluvčí 
To značka Ruska jakožto státu na tom mezinárodním poli nikdy nebyla příliš dobrá, ale není jen naprosto v troskách. Prezident
Putin vlastně svým jednáním a že ne do o velmi nakonec jemné nebezpečné špatné pozice i svoje vlastní občany. To je ale
potřeba zdůraznit to, že my slyšíme velmi málo hlasů v ruských občanů, kteří by se postavili k vojenské agrese, kteří by
odsoudili jednání Putina vrcholných politických představitelů. Toho je slyšet zatím velmi málo nejenom z Ruska, kde
samozřejmě za to hrozí o patnáctileté vězení další sankce, ale i ostatních zemí, kde žijí ruští občané, kde je velká ruská
diaspora. Těch vlastně uplynuly od lídrů názorových vůdců lidí, kteří by říkali. My tímto nesouhlasíme toto není to Rusko, jak mi
ho známe knihu chceme je v tom veřejném prostoru velmi málo.

mluvčí 
Už jsme taky zmínili a opakovaně to zmiňujeme tom jednání středoevropských politiků přímo v Kyjevě, včetně českého premiéra
Petra Fialy, jak to gesto podle vás působí na mezinárodní scéně?

mluvčí 
Je to gesto, které citlivě vnímá zejména Evropská unie, která do této doby považoval, volala ve východní Evropu za, dejme
tomu, ale nějaké státy, které se té demokraty ještě učit a které před sebou mají ještě dlouhou cestu a které jsou spíše takovým
těžké. A dnes ve svém projevu Vladimír Dolanský německému parlamentu zdůraznil, že Německo vlastně tak trochu znovu staví
teď mezi tím východem a Západem Evropy a že by stavět nemělo, že by prostě nemělo na východní státy pohlížet jako má
něco, co je, dejme tomu, prostě do té Evropy nepatří.

mluvčí 
Tak vám moc děkuju, mějte se dobře.

mluvčí 
Pěkný den, na shledanou.

Interview Plus: Zuzana Lizcová, vedoucí katedry německých a rakouských studií FSV UK
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Jan BUMBA, moderátor 
Německý kancléř Olaf Scholz si začátek svého mandátu jistě představoval nějak jinak. Priority jeho vlády byly ambiciózní, ale
řešení války na Ukrajině mezi nimi nebylo. Od počátku invaze Německo působilo jako váhavá země, která spíše brzdí snahy
uvalit na Rusko nejtvrdší sankce nebo vojensky podpořit Ukrajinu. Na druhé straně Scholzův kabinet rozhodl o
bezprecedentním navýšení rozpočtu na obranu a ujistil, že v případě nutnosti bude Německo bránit každý metr území
Severoatlantické aliance. Změní válka na Ukrajině od základu pohled Berlína na Moskvu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Naším hostem je dnes Zuzana Lizcová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý den.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor 
Český premiér Fiala jel se svými protějšky z Polska a Slovinska vlakem do Kyjeva, aby podpořili ukrajinského prezidenta
Zelenského a jeho vládu. Dokážete si v tom vlaku představit Olafa Scholze?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
To je velmi trefná a zároveň velmi složitá otázka. Není náhodou, že se do Kyjeva vypravili právě premiéři států, které se
nacházejí v takzvaném bývalém východním bloku a v bezprostředním sousedství tedy toho krizového regionu a válečného
území. Takže je vidět, že tyto státy mají bezprostřednější pocit ohrožení, než jiné evropské země dále na západ, to si myslím, že
se dá určitě říci. A zajímavé je sledovat, jakým způsobem vlastně třeba byla tato problematika té cesty východoevropských
premiérů pojata třeba i v německých médií, protože u nás jednoznačně, si myslím, převládal ten velmi pozitivní tón toho, že to
byl skutečně odvážný krok a že bylo na místě tímto způsobem Ukrajinu podpořit. Některá německá média, spíše bych řekla, že
kladla otázky, které byly trochu zvláštní.

Jan BUMBA, moderátor 
Co to přinese, nebo jestli to stálo za to.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Ano, jestli to třeba nebylo nebezpečné, jako už z toho důvodu, že vlastně právě ta cesta, kdyby se, nedejbože, těm premiérům
něco stalo, že by mohla vyhrotit situaci, nebo že zkrátka jakoby to třeba v této situaci jako mohlo být vnímáno jako určité gesto
rozdělení Evropské unie, protože tam právě jeli právě ti premiéři východních států. Zajímavé je, že to přimělo i Wolfganga
Ischingera, bývalého předsedu mnichovské bezpečnostní konference k takovému docela, bych řekla, podrážděnému tweetu, že
vlastně němečtí novináři kladou příliš zvláštní otázky v této oblasti, že to jednoznačně bylo velmi důležité a symbolické gesto.

Jan BUMBA, moderátor 
Tam je významná ta otázka, kterou jste zmínila, jestli to může vyhrotit situaci a jestli právě toto neilustruje, že ten pohled z
Německa opravdu je jiný, protože ten pohled, možná z východní Evropy je, jak dál vyhrotit. Německo teda má ale tu představu,
že to může být ještě horší?
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Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Řekla bych, že nejenom Německo, že to je představa, která panuje obecně, že zkrátka ve chvíli, kdyby ten konflikt se rozhořel
nejenom na konflikt mezi agresorem Ruskem a Ukrajinou, ale mezi Ukrajinou a státy NATO, tak zkrátka může dojít k nedozírným
následků. A myslím si, že v tom je právě ten velký rozdíl oproti předchozím válkám, které Putinův režim vedl, že Německo se v
tuto chvíli skutečně cítí být osobně dotčeno, mluví skutečně o dějinném zvratu, o tom, že má strach z toho, že by se mohl
rozhořet konflikt nedozírných následků a že skutečně by se to bezpečnostní ohrožení mohlo dotknout i jeho.

Jan BUMBA, moderátor 
To právě myslím, jestli Německo má obavu, že by se může rozhořet konflikt nedozírných následků, jestli právě ten pohled
Česka nebo z Polska není takový, že ten konflikt už hoří.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Myslím si, že vědomí o tom, že ten konflikt už hoří, je v Berlíně také zcela jasné. Je to rozdíl oproti roku 2014, kdy probíhala, jak
známo, invaze na Krym, kdy zkrátka ten konflikt se zdál daleko, Němci byli dlouho přesvědčeni o tom, že se vlastně dá vyřešit
diplomatickou cestou. Nyní Německo naopak, to je pro tuto zemi, která se vždy profilovala, jako civilní mocnost, velmi zásadní
obrat, říká, my se potřebujeme vyzbrojit, my potřebujeme zajistit svojí jakoby teritoriální obranu, což je zkrátka velký obrat v
tom, že Německo se v posledních letech soustředilo na to, aby spíše zmenšovalo své armádní kapacity a vystavělo svoji
armádu na to, aby byla schopná zasahovat v mezinárodních misích v jiných státech a vlastně vůbec neuvažovala o tom, že by
se někdy mohla ocitnout v situaci, kdy budu muset bránit své vlastně území.

Jan BUMBA, moderátor 
Ještě jedna otázka týkající se toho pocitu naléhavosti, toho, co se děje v Polsku, v baltských zemích, ale třeba i v Česku se
řada lidí obává, že kdyby Vladimir Putin dobyl Ukrajinu, tak se nezastaví, ale může pokračovat dál do západnějších zemích
Evropy. Němci nemají, nebo mají tu obavu, že by ruská armáda mohla dojít do jejich země?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Myslím si, že nemají úplně bezprostřední obavu, že by mohla dojít do jejich země. Nicméně vnímají to, že pokud by vkročila do
jakéhokoliv jiného státu NATO, tak už je to zásadně německý problém, protože součástí té aliance Německo by bylo vlastně
zavázáno k tomu bránit i území ostatních států NATO.

Jan BUMBA, moderátor 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval dnes kancléře Olafa Scholze, aby pomohl zastavit válku. Byl to další z těch
Zelenského silných apelů na představitele mezinárodního společenství. Může Berlín na základě i třeba této výzvy ještě nějakým
způsobem tedy přikročit k dalším krokům?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Dá se očekávat, že Berlín se bude dále výrazně podílet na sankcích proti Rusku, jsme viděli určité váhání v těch minulých
týdnech, ale nakonec se zdá, že i Berlín byl přesvědčen tomu, že tohle je skutečně věc, která je důležitá a má smysl. Problém
sankcí je v tom, že to je opatření, které působí dlouhodobě. Takže tady nemůžeme očekávat nějakou změnu v nadcházejících
dnech nebo týdnech vlastně toho postoje Putinova režimu, Německo výrazným způsobem tedy pozměnilo svůj přístup k
dodávce zbraní na Ukrajinu, jak víme, tak ještě před vypuknutím toho konfliktu byli Němci výrazně rezervovaní k dodávkám
zbraní. Nebyl to jenom názor německé vlády, ale když se podíváme na veřejné výzkumy, tak se jasně ukazovalo, že třeba proti
těm dodávkám zbraní až 80 % Němců. To se okamžitě po té ruské invaze změnilo. Ta čísla se prostě úplně otočila. A Němci, na
rozdíl od těch vysmívaný 5 000 ochranných přileb, které dodali na Ukrajinu před ruskou invazí, nyní skutečně dodávají zbraně,
a to je velký rozdíl a je to, řekla bych...

Jan BUMBA, moderátor 
Muselo to být těžké rozhodování pro německé politiky.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Bylo to obrovsky jakoby těžké rozhodování, řekla bych poté, co už ta invaze proběhla a došlo jakoby k té myšlenkové změně,
tak už to byl jenom další logický krok, ale bylo by velmi těžké si představit, že by se něco takového stalo předtím, už jenom
samozřejmě kvůli tom konceptu Německa jako civilní mocnosti, o které jsem hovořila kvůli zásadě nedodávat zbraně do
krizových regionů, kterou se Německo zpravidla snaží dodržovat. A třetí věc, kterou bych určitě nepodceňovala, je ta historická
zátěž vzájemných vztahů, zkrátka německé zbraně nasazené proti Rusku. To je věc, která je skutečně politicky velmi brizantní.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes odbornice na Německo Zuzana Lizcová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vy jste
zmínila tu jistou váhavost, která byla evidentní na straně Německa v těch prvních hodinách a dnech. Takovým symbolem byl
plynovod Nord Stream 2, Německu trvalo poměrně dlouho, než pozastavilo jeho certifikaci. Proč to tak trvalo vlastně?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
To je velmi komplexní otázka opět, ale pokusím se to shrnout srozumitelně, vlastně Německo dlouhodobě se spoléhalo na to,
že Rusko je vlastně spolehlivý partner. Já jsem poslouchala teď interview s bývalým německým ministrem hospodářství
Sigmarem Gabrielem, který to shrnul takovým trošku zvláštním způsobem, že vlastně Německo podcenilo to, že Rusko není
Sovětský svaz, což jakoby z našeho hlediska může znít poněkud zvláštně, ale myslím si, že tím Sigmar Gabriel myslel to, že
vlastně Němci byli přesvědčeni, že i za dob Sovětského svazu vlastně byla Moskva spolehlivým partnerem, byla vlastně
spolehlivým partnerem, co se týče tedy právě dodávek surovin, předvídatelnosti, posléze tedy se sovětští představitelé,
posléze ruští jako zasloužili o to, že Německo bylo znovu sjednoceno a že vlastně se mohly budovat ty vztahy mezi těmi státy, to
znamená, že vlastně dlouhodobě tady panovala představa o tom, že je možné mít standardní ekonomické vztahy s Ruskem a
že to Rusko se vyvíjí vlastně směrem k nějaké jako lepší, k nějakému lepšímu společenskému zřízení se dá říci.

Jan BUMBA, moderátor 
A nebyly ale už v téhle době v samotném Německu nějaké hlasy, které by varovaly před takovouto obchodní provázaností s
Ruskem, byl to všeobecný konsenzus?
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Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Určitě. To, co jsem říkala, že vlastně dlouho panovalo přesvědčení o tom, že Rusko se vyvíjí dobrým směrem, tak to můžeme
říct, že vlastně tato iluze padla v posledních letech, nejpozději tedy s tou invazí na Krym. Bylo jasné, že Rusko je autoritativní
režim. Nicméně ta argumentace německé vlády pořád byla, nemůžeme se přátelit jenom s demokratickými státy, je potřeba
obchodovat i s těmi ostatními, nejenom kvůli našemu zájmu, ale kvůli tomu, že vlastně tím způsobem na ně můžeme vytvářet
jakýsi vliv, můžeme je třeba nějakým pozitivním způsobem měnit. A ta kritika potom, když se vrátíme tedy konkrétně k tomu
plynovodu Nord Stream 2, ale už výrazně zaznívala i od konkrétních německých politických stran, například Zelení byli výrazně
kritičtí vůči tomuto projektu ještě před tím, než vstupovali do vlády.

Jan BUMBA, moderátor 
Mimochodem v tuto chvíli Nord Stream 2 už je definitivně pohřbený projekt?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Tak pro tuto chvíli jistě ano, on nebyl nikdy uveden do provozu a nedovedu si momentálně představit, že by byl.

Jan BUMBA, moderátor 
Když jste mluvila o té tezi, je potřeba obchodovat, tak vyskytla se v posledních dnech i docela ostrá kritika v tom duchu, že
německá politika se vlastně dostala do vleku německého byznysu. Dostala?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Určitým způsobem se dá říci, že ta politika s byznysem byla v tom německém myšlení a je stále ještě velmi úzce provázána.
Nevím, jestli se dá říct úplně ve vleku, ale ten velký vliv tam stoprocentně je, ale zároveň vlastně ta německá vláda
dlouhodobě, a to byly různé kabinety, vlastně hlásala to přesvědčení, že je možné změnit ty ostatní země prostřednictvím
obchodu, to znamená, že právě jsou to ty obchodní nástroje, že jsou to diplomatická vyjednávání, která jsou schopná vlastně
držet ten svět pohromadě, nehrotit konflikty a ty konflikty zahlazovat. A tohle se vlastně ukázalo v těch posledních dnech,
jakože byl postoj, který byl výrazným způsobem asi naivní.

Jan BUMBA, moderátor 
Rozebírá se to teď v Německu, ať už třeba v médiích, nebo při nějakých politických jednáních, jestli teda opravdu nedošlo k
velké politické chybě, když mohla vybujet tak silná závislost na ruském plynu především.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Určitě. Diskutuje se to velmi intenzivně. To, co je ale vidět třeba na těch diskuzních pořadech v televizi, kde vystupuje celá řada
prominentních komentátorů a novinářů, politiků, je to, že vlastně to nebyla politika jako jedné strany, která by razila tento kurz,
tam byl vlastně velmi široký konsenzus, zejména tedy mezi dvěma hlavními politickými silami v Německu, to znamená,
křesťanskými a sociálními demokraty, že tohle je ta cesta, jak kabinety Angely Merkelové, ta kabinety vedené sociální
demokracií vlastně tuto politiku prosazovaly.

Jan BUMBA, moderátor 
Ten plyn je tím důvodem, proč Německo váhalo třeba s odstřižením většiny ruských bank od systému SWIFT?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Určitě to byl jeden z hlavních důvodů a tam i jistě jakoby hraje v tom roli ta úvaha, že je potřeba ten plyn nadále odebírat,
Německo, protože polovinu svého plynu odebírá právě z Ruska. Jsou na něm závislé ve svém vytápění nejenom domácnosti,
ale výrazným způsobem je na ruském plynu závislý i německý průmysl, takže proto vlastně Německo mělo a má velký zájem na
tom vlastně ty dodávky udržet, protože říká, že by to pro něj, a nejenom pro něj, ale potažmo vlastně pro celou Evropskou unii
mohlo znamenat ekonomickou katastrofu nedozírných důsledků, ale zároveň tím bezpochyby prostě pomáhá tu Putinovu válku
financovat.

Jan BUMBA, moderátor 
Když tohle to rozvineme, Evropská unie zatím přijala 4 balíky sankcí vůči Rusku, už se ale teda uvažuje o pátém, ve kterém by,
jak píše, aspoň třeba server Politico, Polsko a baltské země rády viděly i úplné přerušení importu surovin z Ruska. Je tohle
bod, na kterém se zlomí evropská jednota, protože Německo bude proti.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Doufejme, že se na tom evropská jednota nezlomí, že dojde k nějakému druhu kompromisu. Hovoří se třeba o tom, že by se
mohli odstřihnout některé ty energetické dodávky, to znamená, Německo by mělo skutečně velký problém s plynem, ale
teoreticky by se mohlo odstřihnout od dodávek ropy z Ruska, třeba toto, nebo by mohlo přestat jakoby odebírat uhlí z Ruska,
což je taky jako podstatný zdroj energetický, ale zároveň v té německé debatě občas zaznívá i to, vlastně pokud by se úplně
zastavil tento obchod s energetickými surovinami, tak už by byl Putin úplně dotlačený do kouta a skutečně se stal
nepředvídatelným. Otázkou je samozřejmě, jestli může být víc nepředvídatelný, než je dnes.

Jan BUMBA, moderátor 
Když kancléř Scholz řekl, že Německo se bez ruského plynu neobejde, alespoň ne nyní, on řekl, že se to nedá udělat přes noc.
Co to vlastně znamená to neobejde, jsou analýzy toho, co by se stalo, kdyby tedy z Ruska přestal proudit do Německa plyn?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Samozřejmě se to některé výzkumné instituce snaží namodelovat tuto situaci, která by určitě byla velmi nepříjemná pro
německé hospodářství, ale myslím si, že to není zdaleka jenom problém Německa, jako můžeme si to představit třeba i u nás.
Zatím je ta solidarita s Ukrajinci velmi silná. Je to něco, co si myslím, že ruské vedení neočekávalo. Ta vstřícnost třeba i vůči
uprchlíkům i v zemích, které dříve byly vlastně opatrné v tomto směru, když to řeknu velmi diplomaticky, je skutečně nad
očekávání, ale otázkou je, co se stane ve chvíli, kdy vlastně ten konflikt začne zasahovat výrazným způsobem do života
běžných lidí, už se to odráží v tom, že výrazným způsobem stouply ceny ropy, což vidí každý, když přijede k benzínové pumpě.
Je otázkou, jestli vlastně lidé budou ochotni třeba chvíli nejezdit autem kvůli tomu, aby vlastně pomohli k tomu uklidnění toho
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konfliktu, jestli budou ochotni platit více za topení, nebo třeba se vzdát části svého pohodlí, a to si myslím, že je otázka, která
se týká svým způsobem nás všech, ale samozřejmě i Němců.

Jan BUMBA, moderátor 
Myslíte, že v Německu je nějak zase ten pocit důležitosti toho blahobytu a toho pohodlí, je nějaký jiný, než tady v České
republice. Narážím na to, že jsou třeba ekonomové, kteří říkají, že země střední a východní Evropy si ještě pamatují, když bylo
výrazně hůř, ale Němci, že něco takového nepamatují.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
To se samozřejmě musíme zeptat, jací Němci, protože polovina Německa, tedy polovina, to jsem řekla špatně, velká část
Německa byla vlastně součástí toho východního bloku a také...

Jan BUMBA, moderátor 
A tam si to také pamatují, ano.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
...skutečně si to také pamatují, že, že některé věci nemusí být k dostání, zároveň ale podobně jako jakákoliv velká krize, viděli
jsme to nedávno prostě na té covidové krizi, dopadá nejvíce na ty nejslabší vrstvy obyvatelstva, takže to není o tom, že by to
byl jako problém luxusu a že by se zkrátka museli bohatí Němci ničeho vzdát, co je bude bolet, ale může to bolet ty lidi, kteří už
tak mají problém vyjít se svým platem, v jedné televizní diskuzi zaznělo před pár dny, že vlastně na základě toho modelu
vypočítaného, kolik by to vlastně stalo na osobu, kdyby se Německo vzdalo toho ruského plynu, padlo něco jako 1 000 EUR
nebo 800 EUR, což je vlastně jako...

Jan BUMBA, moderátor 
Jak za rok, nebo měsíčně.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
No, prostě jako ten náklad vlastně jednorázový, který by tím vznikl, no, takže vlastně, což to je částka, která prostě pro člověka,
který má stabilní práci a dobře vydělává, je vlastně úplně zanedbatelná, ale pro někoho, kdo už nyní má prostě sociální potíže,
tak může to být velmi jako výrazný zásah.

Jan BUMBA, moderátor 
Když se vrátím ještě k té otázce v závislosti na ruském plynu. Pracuje se teď hodně intenzivně na těch alternativách. Pracuje se
teď hodně na tom, jak se případně bez ruského plynu obejít?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Ano, určitě, německá vláda intenzivně teď diskutuje o vybudování terminálu na zkapalněný plyn, který by se dal dovážet, v
Německu zatím takové zařízení není, což je samo o sobě trhu s podivem, ale souvisí to samozřejmě i s tím, že Německo dlouho
dobu spoléhalo na tu bezpečnost, dá se říci dodávek z Ruska, plyn z Ruska byl výrazně levnější a zároveň v Německu vždycky
hodně zazníval ten argument, že ten zkapalněný plyn dováží hlavně Spojené státy, že se těží neekologickým způsobem a že tím
pádem by se vlastně neměla tato technologie podporovat.

Jan BUMBA, moderátor 
Když pečlivě poslouchám, co říkáte, mně to přijde, jako kdyby Německo obecně v těch uplynulých dekádách sázelo na to, že
převáží jakási racionalita v tom jednání, včetně jednání Ruska?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Já si myslím, že Německo jako země, která vlastně svojí poválečnou identitu, řekla bych, jako západní Německo, potom je
sjednocené Německo, vlastně staví zejména na tom hospodářském úspěchu, a tak je to pro něj tak trochu svatý grál a příliš
nerozumí...

Jan BUMBA, moderátor 
Ale předpokládali, že i pro ostatní.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Přesně tak. Příliš mi připadá, že nerozumí zemím, které vlastně, nebo režimu, takhle, abych to řekla, které vlastně mají jiné
priority, je vidět na Rusku zcela zřetelně, že prezidentu Putinovi nezáleží na blahu jeho vlastního obyvatelstva, že vlastně je
ochotný přijmout i výrazné vlastně ekonomické sankce a je schopný vlastně tu zemi svým způsobem zbídačit na úkor toho, že
prosadí své mocenské ambice. A tohle si myslím, že dlouho vlastně Němci jako nechápali, nebo nebyli ochotni tomu uvěřit, že
je někdo schopný být až takhle iracionální.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes vedoucí katedry německých rakouských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Zuzana Lizcová. Vyvolává válka na Ukrajině na německé politické scéně nějaké pnutí, anebo všichni v zásadě víceméně
podporují postup kancléře Scholze?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Pokud budeme mluvit o těch demokratických stranách, tak tam je samozřejmě ten konsenzus velmi široký a na tom, že tohle to
je zkrátka bezprecedentní situace, ve které je potřeba energicky jednat, postavit se jednoznačně tedy na stranu svých
západních spojenců, nebo tedy nejenom na stranu západních spojenců, abych to tak řekla, spíše jakoby na obranu obecně
tedy těch principů vlastně mezinárodního práva a mezinárodního soužití, takže tam o tom sporu není, ale samozřejmě, jak se
říká, ďábel tkví v detailu a k některým dílčím sporům, zejména v těch nadcházejících týdnech, určitě dojde.

Jan BUMBA, moderátor 
Panuje shoda nad tím plánem navýšit rozpočet na obranu nad 2 % HDP?
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Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Zdá se, že v tuto chvíli ano, ale tam se ještě jedná o tu částku 100 miliard euro, která by měla být vlastně jako zvláštním
příspěvkem na obranu. A tam už nyní se ukazuje to, že vlastně tato částka bude muset být schválena ústavní většinou, to
znamená, že nebudou stačit hlasy současné koalice, ale bude potřeba do toho zapojit i opoziční CDU/CSU. A v tu chvíli se
právě dostáváme třeba k otázce toho, na co konkrétně ty prostředky budou vynaloženy, jestli to skutečně budou peníze, které
poplynou jenom do Bundeswehru, nebo jestli, a to chtějí třeba Zelení, bude ten koncept bezpečnosti pochopen šířeji, to
znamená, že do toho budou třeba zahrnuty i prostředky na civilní obranu, rozvojovou pomoc, humanitární pomoc a podobně, a
to jsou právě ty zdánlivé detaily, o kterých jsem mluvila před tím, že můžou způsobit právě větší diskuze.

Jan BUMBA, moderátor 
Proč vlastně Německo dosud dávalo méně, největší evropská ekonomika jistě by mohla uzpůsobit rozpočet tak, aby dávala ta,
v uvozovkách, magická 2 % HDP na obranu nedávala. Proč ne?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
No, myslím si, že vlastně Německo se po svém znovusjednocení vlastně nechalo ukolébat takovým tím pocitem jistoty toho, že
mu vlastně nic moc nehrozí. Německo bylo za studené války frontovým státem, jeho středem tady probíhala ta linie mezi dvěma
studenoválečných bloky. Poté se ocitlo, vlastně postupem času se to jenom upevňovalo uprostřed svých spojenců členů
NATO, postupem času členů Evropské unie. A vlastně ta představa o tom, že by muselo někdy bránit své území, byla skutečně
potlačena.

Jan BUMBA, moderátor 
Anebo byla vzdálená.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Ano, byla velmi vzdálená. Vlastně to, že by mohlo Německu hrozit nějaké nebezpečí, se prostě dlouho nezdálo být reálné, takže
to je jakoby jedna složka toho. Další věc je to, že samozřejmě Německo má za sebou svoji problematickou historii, takže
jakákoliv diskuze o znovuvyzbrojování a použití zbraní byla vždycky provázena velkým odporem veřejnosti. A třeba i část té
německé veřejnosti jakoby do dnes je velmi výrazně pacifistická, třeba i nesena těmi mírovými hnutími, která byla velmi silná
koncem šedesátých, v letech sedmdesátých, takže to je součástí, vlastně té moderní německé identity je právě toto
přesvědčení, že je potřeba využívat jiné prostředky v těch mezinárodních vztazích, než je vojenská síla, což se ovšem ale
ukazuje, že naráží na svoje limity.

Jan BUMBA, moderátor 
A myslíte, že bude teď vláda, nebo možná politici obecně muset přesvědčovat tu pacifistickou část německé veřejnosti, že doba
se změnila?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Ono se zdá, že se ta nálada té německé veřejnosti proměnila velmi rychle, protože když se podíváme na průzkum veřejného
mínění teď aktuální, který tedy přišel po tom zlomovém projevu kancléře Scholze, tak je z něj vidět, že vlastně ten nový kurz
spolkové vlády má širokou společenskou podporu. Otázkou je, a to je to, co už jsem zmínila, jak to bude dále, když ta válka
zkrátka začne běžné občany bolet.

Jan BUMBA, moderátor 
Připouštějí si, že by se to mohlo stát, že by opravdu mohla citelně klesnout životní úroveň kvůli válce na Ukrajině?

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Tak v některých těch věcech už se to projevuje. Uvědomme si, že vlastně Německo za sebou nemá nějaké výrazné období
konjunktury, ale stejně jako my všichni prostě dvouletou pandemii koronaviru, už tak bylo potřeba vlastně v minulých 2 letech
výrazně zasahovat, podporovat ekonomiku. Nová vláda přišla s velmi ambiciózním plánem na změnu vlastně vůbec jako
německé ekonomiky, na ekonomiku bezuhlíkovou, což v případě průmyslové velmoci /nesrozumitelné/ německé skutečně
jakoby stoletý úkol, takže je to, vlastně ukáže se, jestli si jakoby tyto ambice budou možné naplnit v té stávající situaci, která je
skutečně bezprecedentní.

Jan BUMBA, moderátor 
Dodává Zuzana Lizcová, odbornice na Německo z institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Děkuji, že jste byla naším hostem. Na shledanou.

Zuzana LIZCOVÁ, vedoucí Katedry německých a rakouských studií FSV  UK  
Já moc děkuji pozvání. Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
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Poslechněte si podcast Hosté: Martin Hála - sinolog, ředitel projektu Sinopsis Tomáš Laně - bývalý diplomat, první velvyslanec
ČR v Turecku

Irena Kalhousová - ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-
udalosti-komentare/222411000370315/ 
Popis podcastu 
ČT24 - Váš informační náskok. Zpravodajské podcasty ČT24 
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Často slýcháte, že mladí lidé nic nedělají? Více než 950 projektů dosud nominovaných na Cenu Gratias Tibi ukazují pravý
opak! Již od roku 2014 oceňuje vzdělávací program JSNS organizace Člověk v tísni mladé a aktivní lidi, kteří se snaží měnit
svět okolo nás k lepšímu. Jednotlivci či skupiny mohou získat ocenění ve třech věkových kategoriích – základní školy, střední
školy a mladí lidé do 30 let. Oceněním dáváme mladým lidem najevo, že si jejich činů vážíme. Latinská slova Gratias Tibi, která
tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě. Nominovat můžete sami sebe nebo projekty, které Vás zaujaly
na www.gratiastibi.cz do konce března.

Kromě základních věkových kategorií vybírá porota složená ze zástupců partnerských organizací také nejlepší projekt v oblasti
ochrany životního prostředí. Ze všech vybraných finalistů následně také hlasuje široká veřejnost o vítězi Ceny České televize,
hlavního mediálního partnera projektu. V minulém roce i přes komplikace spojené s pandemií koronaviru vybírala porota
laureáty z téměř 70 nominovaných projektů. Ocenění převezmou vítězové na slavnostním večeru z rukou významných
osobností kulturního a společenského života. 
Inspirujte se loňskými vítězi 
V kategorii základní školy vyhrál projekt Štěpána Mašíka I děti chtějí pomáhat. V době pandemie vytvořil pro ZOO Liberec
únikovou hru Hon za pytlákem. Hra má charitativní rozměr a pomáhá tak zvířatům i samotné zoo. Štěpán chce aktivity projektu
dále rozšiřovat a ukazuje tak, že na věku nezáleží, protože originální nápad a schopnost ho proměnit ve skutečnost může mít i
žák základní školy. Zástupci organizace Prostředoškoláky si v září převzali ocenění v kategorii střední školy. „ Mladí lidé se
mohou realizovat a rozvíjet v široké škále oblastí v rámci mimoškolních, vzdělávacích aktivit nebo konferencí. Víme, že je v
Česku spoustu talentovaných středoškoláků. Chceme je poznat a chceme jim dát šanci inspirovat ostatní, “ popisují
organizátoři projektu. V nejstarší věkové kategorii d o 30 let převzali ocenění zástupci projektu 
Medici PRO očkování, jejichž cílem je zvýšit povědomí o významu očkování, přispět k osvětě laické veřejnosti v této
problematice a podporovat kritické myšlení nejen v oblasti medicíny. „Sna žíme se reflektovat současnou situaci a věříme, že
právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejností,“ p opisují organizátoři. Tento projekt se stal
mezifakultní iniciativou na půdě Univerzity Karlovy, jelikož propojuje studenty lékařské fakulty a katedry marketingové
komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty  sociálních  věd , kteří mají velký podíl na
kampani a popularizaci projektu. 
Již po druhé udělila organizace Člověk v tísni cenu za nejlepší projekt v oblasti ochrany životního prostředí. Ocenění získali
mladí lidé, kteří jsou sdruženi pod spolkem MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici za obnovu mokřadu v Krkonoších, kde se snaží řešit
zadržování vody v krajině. Projekt vychází primárně z potřeb komunity, ale zároveň ve všech jeho aktivitách odkazuje na
problémy globálního světa, zhodnotila odborná porota. 
Na základě hlasování veřejnosti získal Cenu České televize Jiří Žák, který stojí za projektem 
Šití roušek pro ty, kdo je potřebují. Jiří v době, kdy byl všeobecný nedostatek ochranných prostředků, začal sám doma na stroji
šít roušky a rozdávat je. „Chtěl je rozdávat spolužákům ve škole, ale narazil na posměch. Bylo mi ho líto, proto jsem si
postěžovala na sociálních sítích. Chtěla jsem mu ukázat, že to, co dělá je skvělé, že je to obdivuhodné a jsem na něj pyšná.
Strhla se obrovská vlna podpory,“ říká Jirkova maminka. Společnými silami se jim podařilo rozeslat stovky roušek do ČR i do
zahraničí. 
Znáte i Vy někoho, kdo se aktivně snaží zlepšit své okolí? Poděkujte jim za jejich úsilí a nominujte je na Cenu Gratias Tibi na
www.gratiastibi.cz. Vítězové jednotlivých kategorií se mohou podívat do Štrasburku, Norska, získat finanční odměnu nebo
workshop dle svého výběru. 
O Ceně 
Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi (z lat. „Děkuji Tobě“) je společnost 
Člověk v tísni a její vzdělávací program JSNS, který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému
a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Cena bude letos udílena osmým rokem. Od svého počátku v roce 2014 se těší
podpoře výrazných partnerů, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti v České republice. Ze všech
nominovaných projektů vybere porota během společného sezení nejprve devět finalistů (tři v každé ze tří základních věkových
kategorií) a z nich pak tři vítěze. 
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Od začátku ruské invaze na Ukrajinu působilo Německo jako váhavá země, která spíše brzdí snahy uvalit na Rusko co nejtvrdší
sankce. Na druhé straně ale německý kancléř Olaf Scholz rozhodl o bezprecedentním navýšení rozpočtu na obranu a ujistil, že
v případě nutnosti bude jeho země bránit každý metr území NATO.

Podle analytičky Zuzany Lizcové, vedoucí Katedry německých a rakouských studií z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , se Německo obává, že pokud by se konflikt rozhořel ve válku Ruska proti Ukrajině a
NATO, může to vést k nedozírným následkům.

„V tom je rozdíl oproti předchozím válkám, které Putinův režim vedl. Německo se cítí být osobně dotčeno.“

Ještě po invazi na Krym v roce 2014 prý byli Němci přesvědčeni, že konflikt lze vyřešit diplomatickou cestou. Nyní ale země,
která se profilovala jako civilní mocnost, provádí zásadní obrat.

Zatímco v minulých letech spíše zmenšovalo své vojenské kapacity a budovalo armádou schopnou zasahovat v mezinárodních
misích, nyní zdůrazňuje nutnost zbrojení a zajištění teritoriální obrany vlastního území.

„Myslím si, že nemají úplně bezprostřední obavu, že by ruská armáda mohla dojít do jejich země. Nicméně vnímají, že pokud by
vkročila do jakéhokoliv jiného státu NATO, tak už je to i německý problém,“ zdůrazňuje vedoucí katedry.

Německo výrazným způsobem změnilo i přístup k dodávkám zbraní na Ukrajinu, čemuž se až do invaze vyhýbalo kvůli své
zásadě nedodávat zbraně do konfliktních regionů i historické zátěži ve vztazích s Ruskem.

„Zkrátka německé zbraně nasazené proti Rusku, to je věc, která je skutečně politicky velmi brizantní,“ poznamenává.

Rusko není Sovětský svaz

Lizcová si všímá slov bývalého německého ministra hospodářství Sigmara Gabriela, podle kterého Německo podcenilo to, že
Rusko není Sovětský svaz.

„Z našeho hlediska to může znít zvláštně, ale Němci byli přesvědčení, že i za dob Sovětského svazu vlastně byla Moskva
spolehlivým partnerem, co se týče dodávek surovin a předvídatelnosti,“ vysvětluje.

Zároveň tam panovalo přesvědčení, že obchodováním s autokratickými státy je možné je posouvat směrem k demokracii. Na
základě konsenzu dvou největších politických stran, křesťanských a sociálních demokratů, se také prohlubovala závislost na
ruském plynu.

Ten tvoří přibližně polovinu celkové spotřeby plynu a země ho může jen obtížně nahradit.

„V jedné televizní diskusi před pár dny zaznělo, že na základě modelu, kolik by to stálo na osobu, pokud by se Německo vzdalo
ruského plynu, tak to bylo jednorázově okolo 800 až 1000 eur,“ uvádí s tím, že pro sociálně slabé by to byl výrazný zásah.

Lizcová nevylučuje, že by se teoreticky mohli odstřihnout od dodávek ruské ropy nebo uhlí.

„Ale zároveň v té německé debatě občas zaznívá i to, že pokud by se úplně zastavil obchod s energetickými surovinami, tak už
by byl Putin úplně dotlačený do kouta a stal se nepředvídatelným. Otázkou je, jestli může být více nepředvídatelný, než je
dnes,“ upozorňuje odbornice.Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.
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Němci měli u dodávek pro Ukrajinu těžkou volbu. Nechtěli, aby jejich zbraně stály proti ruským, říká analytička
Lizcová URL
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Od začátku ruské invaze na Ukrajinu působilo Německo jako váhavá země, která spíše brzdí snahy uvalit na Rusko co nejtvrdší
sankce. Na druhé straně ale německý kancléř Olaf Scholz rozhodl o bezprecedentním navýšení rozpočtu na obranu a ujistil, že
v případě nutnosti bude jeho země bránit každý metr území NATO.

Podle analytičky Zuzany Lizcové, vedoucí Katedry německých a rakouských studií z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , se Německo obává, že pokud by se konflikt rozhořel ve válku Ruska proti Ukrajině a
NATO, může to vést k nedozírným následkům.

„V tom je rozdíl oproti předchozím válkám, které Putinův režim vedl. Německo se cítí být osobně dotčeno.“

Ještě po invazi na Krym v roce 2014 prý byli Němci přesvědčeni, že konflikt lze vyřešit diplomatickou cestou. Nyní ale země,
která se profilovala jako civilní mocnost, provádí zásadní obrat.

Zatímco v minulých letech spíše zmenšovalo své vojenské kapacity a budovalo armádou schopnou zasahovat v mezinárodních
misích, nyní zdůrazňuje nutnost zbrojení a zajištění teritoriální obrany vlastního území.

„Myslím si, že nemají úplně bezprostřední obavu, že by ruská armáda mohla dojít do jejich země. Nicméně vnímají, že pokud by
vkročila do jakéhokoliv jiného státu NATO, tak už je to i německý problém,“ zdůrazňuje vedoucí katedry.

Německo výrazným způsobem změnilo i přístup k dodávkám zbraní na Ukrajinu, čemuž se až do invaze vyhýbalo kvůli své
zásadě nedodávat zbraně do konfliktních regionů i historické zátěži ve vztazích s Ruskem.

„Zkrátka německé zbraně nasazené proti Rusku, to je věc, která je skutečně politicky velmi brizantní,“ poznamenává s tím, že u
dodávek pro Ukrajinu šlo o těžkou volbu, protože nechtěli, aby ještě někdy stály německé zbraně proti těm ruským.

Rusko není Sovětský svaz

Lizcová si všímá slov bývalého německého ministra hospodářství Sigmara Gabriela, podle kterého Německo podcenilo to, že
Rusko není Sovětský svaz.

„Z našeho hlediska to může znít zvláštně, ale Němci byli přesvědčení, že i za dob Sovětského svazu vlastně byla Moskva
spolehlivým partnerem, co se týče dodávek surovin a předvídatelnosti,“ vysvětluje.

Zároveň tam panovalo přesvědčení, že obchodováním s autokratickými státy je možné je posouvat směrem k demokracii. Na
základě konsenzu dvou největších politických stran, křesťanských a sociálních demokratů, se také prohlubovala závislost na
ruském plynu.

Ten tvoří přibližně polovinu celkové spotřeby plynu a země ho může jen obtížně nahradit.

„V jedné televizní diskusi před pár dny zaznělo, že na základě modelu, kolik by to stálo na osobu, pokud by se Německo vzdalo
ruského plynu, tak to bylo jednorázově okolo 800 až 1000 eur,“ uvádí s tím, že pro sociálně slabé by to byl výrazný zásah.

Lizcová nevylučuje, že by se teoreticky mohli odstřihnout od dodávek ruské ropy nebo uhlí.

„Ale zároveň v té německé debatě občas zaznívá i to, že pokud by se úplně zastavil obchod s energetickými surovinami, tak už
by byl Putin úplně dotlačený do kouta a stal se nepředvídatelným. Otázkou je, jestli může být více nepředvídatelný, než je
dnes,“ upozorňuje odbornice.Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 214 / 338

http://plus.rozhlas.cz/nemci-meli-u-dodavek-pro-ukrajinu-tezkou-volbu-nechteli-aby-jejich-zbrane-staly-8704392
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fnemci-meli-u-dodavek-pro-ukrajinu-tezkou-volbu-nechteli-aby-jejich-zbrane-staly-8704392
http://www.newtonmedia.eu/
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Evropská unie začíná uplatňovat čtvrtý balík sankcí proti Rusku, které zaútočilo na Ukrajinu. Evropští politici se shodli na
potřebě také diplomatické izolace Ruska. „Západ by měl jít ještě dál. Nese to sebou sice negativní důsledky, ale to jako se
Rusko chová, nám nedává jinou možnost,“ souhlasí s přerušením vztahů s Ruskem místopředseda sněmovního výboru pro
evropské záležitosti Ondřej Kolář (TOP 09). Naopak ekonomický antropolog Martin Tremčinský nabádá k opatrnosti.

„Také se bavme o tom, co se bude dít později, v horizontu let. Protože absolutní odstřižení Ruska může vytvořit podmínky,
které nebudeme schopni předvídat a řešit,“ vyzývá Tremčinský z Institutu sociologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

Kolář ale jinou možnost nevidí: „Ve chvíli, kdy Rusko masivně porušuje lidská práva a veškeré smlouvy, které v historii
uzavřelo, tak jediná cesta je ho izolovat a dát najevo nejen vedení v Moskvě, ale i ruskému lidu, že to, co se děje, je špatně a je
třeba s tím něco dělat.“

Antropolog ovšem upozorňuje, že není jisté, jak ruská veřejnost bude tento signál Západu číst. „Jestli bude konformní s
propagandou Vladimira Putina, podle které Západ Rusko nesnáší a chce ho zničit. Tohle bude voda na tento mlýn a Putinovu
pozici to může posílit.“

„Ve chvíli, kdy si Rusové sami uvědomí, že izolace jim přináší jen negativní konotace, tak s tím opravdu, doufám, začnou něco
dělat,“ opakuje politik.

Co budeme dělat s Ruskem bez Putina

Tremčinský se obává, že Rusko může začít hledat alternativní cesty ekonomické i komunikační a vytvoří tak nový blok, ve
kterém se bude dál polarizovat a rozvíjet: „Odstřižení Ruska nám ubírá možnost tyto procesy nějak sledovat či řídit.“

„Nebezpečí vidím v tom, že třeba za pět let se najednou z černého místa na mapě, které bývalo dříve Rusko, stane zóna
odstřižení, u které nebudeme vědět, co z ní může vynořit,“ varuje Tremčinský.

Nemůžeme spoléhat, že Rusko bude poraženo na hlavu, předpokládá Kolář. „Proto je třeba teď vyvíjet enormní tlak, aby ruská
společnost pochopila, že musí situaci vzít do vlastních rukou a změnu režimu provést sama.“

Pak bude úkolem Západu Rusku pomoci, předpokládá politik.

„Například ve smyslu nějakého Marshallova plánu, abychom nebrali Rusko jako nějakou onuci, se kterou je třeba zacházet dál
špatně. Ale celé se to musí odvíjet od toho, že zmizí zločinný režim Vladimira Putina a jeho lidí,“ shrnuje Ondřej Kolář (TOP 09).

„Souhlasím, ale součástí debaty musí být, co budeme dělat s Ruskem po Putinovi, nebo s dosluhujícím Putinem. Návrat Ruska
do 90. let není žádoucí, nepotřebujeme další mocenské vakuum, které by mohlo vést ještě k horším scénářům, z nichž nejhorší
je rozpad Ruské federace a občanská válka v Rusku,“ varuje Martin Tremčinský.

Poslechněte si celou debatu, ptá se Karolína Koubová.
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Jedny z nejhorších bojů na Ukrajině se odehrávají v Mariupolu, kde stále zůstává zhruba 350 tisíc obyvatel. Měl by se tam
Západ pokusit zorganizovat humanitární letecký most? „Ano měl. V tomto ohledu nevidím žádnou politiku. Jedná se o normální
lidský rozměr této tragédie,“ míní poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL). „Žádnou variantu nikdo v tuto chvíli nevylučuje. Musíme
ale věci plánovat tak, aby to zapadalo do strategie Ukrajiny,“ tvrdí bezpečnostní analytik Michal Smetana.

Vysvětluje, že jde o strategii, ve které spolupracuje jak Ukrajina, tak státy NATO i Spojené státy. Připomíná, že by mohla
existovat rizika spojená s organizací takového leteckého mostu.

„Každé opatření se permanentně diskutuje, permanentně plánuje, řeší se jeho proveditelnost, riziko, možný dopad na situaci,
ale také, jak je kompatibilní s ostatními opatřeními,“ vysvětluje odborník na mezinárodní bezpečnost Smetana.

A dodává: „Ukrajinská strana se v souvislosti se situací v Mariupolu v tuto chvíli snaží více pracovat s pozemními humanitární
koridory. Situace je velmi problematická, ale je to něco, co by pomohlo výrazně více než případný letecký most,“ vysvětluje
odborník na mezinárodní bezpečnost.

Byl by to humanitární most, který by se snažil pomoci hladovějícím obyvatelům toho města. Nejedná se o žádný vojenský střet,
opakuje Benešík.

„Pokud by ruská strana takový konvoj napadla, tak je to další vrchol neskutečného cynismu Putinova režimu. Neskutečný,“
konstatuje předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

„Měli bychom se zamyslet, jestli to jsme schopni tolerovat. Nejedná se o žádnou vojenskou záležitost. Jedná se prostě o to,
abychom byli schopni zachránit co nejvíce lidských životů mírovou cestou. Pokud by to Kreml napadlo, tak je to na
vybombardování Moskvy,“ dodává.

Humanitární tragédie

Smetana souhlasí s tím, že Mariupol je humanitární tragédie a že se musí řešit, jak pomoct lidem na místě. Upozorňuje ale, že
to musí zapadat do postupu, který sleduje ukrajinská vláda.

„V tuto chvíli ukrajinská strana zvolila strategii vyzbrojování, spolupráce se zpravodajskými složkami a v případě Mariupolu
jednání o humanitárních koridorech, které se v posledních dnech daří alespoň částečně řešit.“

„Před několika dny se podařilo dostat 20 tisíc civilistů z města, což je něco, co v tuto chvíli pomůže těm lidem výrazně více, než
kdyby se jim tam teď podařilo shazovat balíky s jídlem. Takže pokud Ukrajina vidí prostor, že se bude dařit koridory otevírat,
naopak nějaká jiná snaha by vedla k tomu, že dohoda ztroskotává, že bude docházet k uzavírání koridorů, dalším útokům na
civilisty. To pak může být kontraproduktivní,“ upozorňuje.

„My v tuto chvíli žádnou takovou variantu nezavrhujeme. V případě, že ukrajinská strana řekne, že se v této oblasti nedaří, v tu
chvíli přichází další opatření, ke kterým můžeme přistoupit,“ dodává bezpečnostní analytik.

Dívejme se na to z lidské stránky

Dívejme se na to ale z té lidské stránky, vybízí poslanec. „Mám tři děti a nedokážu si představit, že by byly ve stejné situaci jak
děti v Mariupolu a v dalších městech Ukrajiny. Umírají tam lidé prostě proto, že nějaký zfetovaný, nabotoxovaný magor vede
stát, který útočí na souseda,“ rozčiluje se.

S tím, že je potřeba počínat si v souladu s postupem, který teď volí ukrajinská vláda a zároveň s ohledem na to, aby případná
humanitární pomoc nevedla k tomu, že válka přeroste v širší konflikt, tedy mezi NATO a Ruskem, ale souhlasí.

„Myslím ale, že se prostě k tomu možná schyluje. Protože nemůžeme přihlížet k tomu, že si blázen realizuje své dětské sny
vybíjením dalšího národa,“ dodává.

Smetana upozorňuje, že v každém takovém konfliktu takové riziko je. „Všichni s tím počítají jako s variantou. Jak Spojené státy,
tak Velká Británie, tak všechny ostatní státy NATO. Při každém opatření se s tím kalkuluje, na jednu stranu vah se dávají určitá
rizika, na druhou přínosy jednotlivých opatření. To není politikaření, to je snaha o strategii,“ říká bezpečnostní analytik z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Lukáš Matoška.
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V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině organizuje MPO ve spolupráci s dalšími partnery sérii exportních seminářů zejména
pro české podnikatele. Ty mají za cíl zpřehlednit vyvíjející se situaci v oblasti sankčních režimů, opatření, podmínek pro
podnikání, alternativních trhů i makroekonomických a finančních perspektiv. Na seminářích vystupují experti z veřejné,
akademické i soukromé sféry. Akce se konají hybridně v hlavní budově MPO a on-line.

Seminář pro české firmy k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací se konal 2. března. Mezi řečníky byli zástupci
Ministerstva zahraničních věcí (Vítězslav Pivoňka), Licenční správy MPO (Pavel Balihar), Finančního analytického úřadu (Petr
Korbáš), GŘC MF (Lubomír Doskočil) a ES FSV  UK , CERGE-EI (Vilém Semerák). 
Možnosti zúčastnit se semináře využilo více než 180 účastníků a zástupců firem. Hlavním tématem semináře se stala aktuální
situace ve východní Evropě a podpora podnikatelů v exportu do Ruské federace, Běloruska a na Ukrajinu. Zároveň se hosté
věnovali sankčnímu režimu a jeho dopadům na české podnikatelské subjekty. Byl taktéž rozebírán sankční systém a možnosti
udělení výjimek. Důležitým závěrem semináře bylo přijetí faktu, že RF bude pro český export z velké části uzavřeným teritoriem
a aby se pro konzultace podnikatelé obrátili na CzechTrade, který může poskytnout monitoring situace a asistenci s náhradními
exportními plány. 
Seminář pro firmy k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku se konal 10. března.
Zúčastnili se ho zástupci EGAP (Jan Procházka), společnosti CORPIN (Karel Bureš), a Patria.cz (Josef Němeček). Semináře se
zúčastnilo více než 140 účastníků a zástupců firem. 
Hlavním tématem semináře se stala situace českých exportérů, kteří se setkávají s nečekanou novou realitou sankcí vůči
Ruské federaci. Mimo jiné se probíralo téma garančního zajištění ze strany EGAPu, možnosti stažení financí z ruských bank,
dopady odchodu Sberbank Europe CZ z českého trhu, stav a vývoj hřivny, a v neposlední řadě také možnosti vývozu na jiné
trhy pro české exportéry. 
Další ze série seminářů na téma ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku se uskutečnil 17. března . Akci moderoval
ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I. MPO Martin Pospíšil a vystoupili: 
Tomáš Hart, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci 
Libor Hanus, regionální ředitel, CzechInvest 
Karel Svoboda, vědecký pracovník, Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV  UK  
Jan Kohout, advokát a partner, advokátní kancelář PRK Partners 
Jakub Mareš, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Bělorusku 
Záznam semináře bude brzy zveřejněn. 
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Slavnostní vyhlášení v pořadí 30. ročníku populární ankety se uskutečnilo ve středu 16. března vpodvečer v zaplněném sále
KC Střelnice.

Jak poznamenali moderátoři – Jindřichové Kořínek a Bada, setkání v této tradiční podobě se dva roky z důvodu pandemie
koronaviru konat nemohlo. I letos pořadatelé ze Žluté ponorky termín posunuli o měsíc, což se nakonec ukázalo jako dobré
rozhodnutí, protože už přestala – až na malé výjimky – platit všechna restriktivní opatření. Nikdo bohužel v té době netušil, že
tyto dny poznamená něco mnohem horšího než koronavir – válka v Evropě! 
„Původně jsem tady spolu s vámi chtěl oslavit konec koronaviru a období, kdy jsme se jen složitě mohli potkávat. Chtěl jsem
hovořit o přátelství, o zážitcích a dobré partě, která se nejen ve sportovních oddílech tvoří. Je to to správné koření, které když
se zaseje v nejmladším věku, tak nám krásně vyroste až k těm bardům, kteří jsou zapisováni do Zlaté knihy turnovského sportu.
Bohužel události, které započaly 24. února, tento můj proslov musí významně poznamenat,“ řekl při setkání starosta města
Tomáš Hocke. Jak dodal, je třeba pomoci lidem, kteří utíkají před válkou na Ukrajině a připravit se na to, že ta pomoc bude
potřeba hodně dlouho – sportovní terminologií ne sprint, ale maraton. „Proto bych vás všechny poprosil, abyste rozložili síly a
pokud to půjde, abychom se společně postarali hlavně o ty, kteří se dostanou do našeho regionu a do našeho města. Turnov
je pověstný spolkovou činností a bohatým spolkovým životem, je to možná to nejcennější, co v našem městě máme. A co se
sportování týká, zkuste ukrajinské děti zařadit do svých oddílů a umožněte jim sportovat, je to to málo, co pro ně můžeme
udělat. A buďme optimisté, věřím, že nakonec se vše k dobrému obrátí,“ řekl starosta. 
V rámci akce také sourozenci Omovi předali zástupci spolku „Turnov pomáhá“ Zbyňku Miklíkovi výtěžek z nedávné sportovní
akce pro Ukrajinu. Vybralo se 24 tisíc korun. 
V úvodníku výsledkového bulletinu vzdal vedoucí pořádajícího Střediska pro volný čas Žlutá ponorka Tomáš Zakouřil čest
sportovcům, kteří místo sportovního zápolení nastoupili k obraně své vlasti. A bohužel někteří mladí sportovci Ukrajiny, kteří
toho mohli nejen ve sportu ještě hodně dokázat, na válečném poli padli… 
Do Zlaté knihy turnovského sportu byli zapsáni: 
* VLADIMÍRA ŠEVROVÁ, oddíl házené TJ. Začínala s házenou v roce 1976. Jako žákyně hrála přebor východočeského kraje a
přebor Prahy. V pozdějším věku 2. ligu dorostenek i 2. ligu žen. Od roku 2000 se věnuje také trénování mládeže, několik let
byla organizačním pracovníkem oddílu a je členkou výboru oddílu. 
* JIŘÍ TÁBORSKÝ alias Čusbery či Brývr je turnovským rodákem a sportovním všeumělem. Od začátku šedesátých let
nastupoval za hokejový tým mužů Lokomotivy Turnov. Vedle milovaného hokeje se věnoval snad všem sportům, fotbalu,
atletice, nohejbalu, volejbalu… Jak sám uvádí, hokej mydlil až do šedesátky se starou gardou na různých turnajích. V roce
2020 oslavil 75 let. 
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VÝSLEDKY – SPORTOVEC TURNOVA 2021 (HLASOVÁNÍ ODBORNÍKŮ) 
* Jednotlivci: 1. Eliška Martínková, AC Turnov, 2. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB, 3. Jana Pekařová, TJ Turnov, oddíl
orientačního běhu, AC Turnov. 
* Sportovní naděje do 18 let: 1. Michaela Novotná, TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu, 2. Lea Martanová, TJ
Turnov, oddíl orientačního běhu, 3. Jakub Šafář, AC Turnov. 
* Nejlepší kolektiv: 1. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, štafeta žen, 2. Šachový klub Zikuda Turnov, družstvo mužů A, 3. TJ
Turnov, oddíl volejbalu, družstvo juniorek. 
* Trenér roku: 1. Kateřina Čermáková, AC Turnov, 2. Pavel Starý, TJ Turnov, oddíl volejbalu, 3. Filip Stárek, TJ Turnov, oddíl
orientačního běhu. 
* Akce roku 2021: 1. Památný den sokolstva v Turnově, TJ Sokol Turnov, 2. 250 ČESKÝ RÁJ, Outdoor sport Český ráj, z. s., 3.
Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu. 
Pohled do sálu Střelnice 
ROZHOVOR 
Korunu nejlepšího sportovce za loňský rok po právu získala Eliška Martínková (20), chodkyně AC Turnov. Rok 2021 byl pro ni
úspěšný, přivezla medaile z mistrovství Evropy i světa juniorek a pomalu začala sbírat i medaile v ženské kategorii. Největším
loňským úspěchem turnovské odchovankyně byl zisk bronzové medaile na MS juniorek v Nairobi. Na ME juniorek v Tallinu
získala stříbrnou medaili. Svěřenkyně Kateřiny Čermákové, která se stala nejlepší trenérkou loňského roku, vyhrála také
individuální závod na ME družstev v chůzi v Poděbradech a pomohla tak družstvu juniorek ČR získat bronzové medaile. 
Eliška Martínková se bohužel slavnostního předávání koruny pro vítěze ankety nemohla osobně zúčastnit, protože je na
soustředění v Itálii. „Jsme v italských Alpách v nadmořské výšce kolem 1 500 metrů, jsou zde ideální podmínky pro trénink,
jsem tu s dalšími dvěma reprezentanty a trenérkou. Hlavním cílem kromě přípravy na sezonu je dobře se připravit na nejbližší
závod, který se koná o prvním dubnovém víkendu v Poděbradech. Bude to mistrovství republiky v chůzi na 20 kilometrů a
zároveň i mezistátní utkání,“ řekla v krátkém telefonickém rozhovoru Eliška Martínková. Jak doplnila, ocenění si velmi váží.
„Nějak jsem to ani nestačila sledovat, kdo byl nominovaný, mám ale opravdu velkou radost, akci sportovce roku navštěvuji na
Střelnici od dětství, je to vždycky svátek turnovského sportu.“ 
Letos ji čeká náročný přechod z juniorské do ženské kategorie. V tuto chvíli kromě těch nejbližších závodů proto nemá
ucelenou představu o celé sezoně, protože úplně netuší, kam všude se jí podaří nominovat. „Na začátku března jsem se
zúčastnila mistrovství světa chodeckých družstev a jednotlivců, závodila jsem jen jako jednotlivec. Byla to má premiéra na 20
km mezi ženami. Byla jsem tam nejmladší a skončila na 27. místě ze 60 startujících, za sebou jsem nechala i několik
olympioniček, což považuji za velký úspěch a výzvu do budoucna,“ uzavřela Eliška Martínková. Ta závodí za AC Turnov, po ZŠ
v Žižkově ulici absolvovala zdejší gymnázium na nyní první rokem studuje v Praze  na fakultě  sociálních  věd  UK . 
Oba moderátoři s mladými sportovními nadějemi 
Ocenění za akci roku převzala Lenka Plívová ze Sokola Turnov 
Sourozenci Omovi předali zástupci spolku Turnov pomáhá výtěžek ze sportovní akce 
Starosta města gratuluje ke třetímu místu mezi jednotlivci Janě Pekařové… 
… a Jakubu Omovi 
…hudební doprovod akce 
Související články (celkem 23) 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA 2021? ELIŠKA MARTÍNKOVÁ 
28. ROČNÍK ANKETY SPORTOVEC ROKU 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA ZA ROK 2019? – HLASUJTE V ANKETĚ! 
SPORTOVCEM TURNOVA ZA ROK 2018 JE JAKUB OMA 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA ZA ROK 2018? – HLASUJTE V ANKETĚ! 
SVÁTEK TURNOVSKÉHO SPORTU 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA ZA ROK 2017? – HLASUJTE V ANKETĚ! 
KORUNA PRO VÍTĚZE ANKETY O NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE MĚSTA ZA UPLYNULÝ ROK PATŘÍ MICHAELE OMOVÉ 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA 2016: HLASUJTE PRO TOHO NEJLEPŠÍHO! 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC TURNOVA ZA LOŇSKÝ ROK: JAKUB OMA VYHRÁL ANKETU JIŽ POOSMÉ! 
SPORTOVEC TURNOVA 2015, DEJTE HLAS TOMU NEJLEPŠÍMU PODLE VÁS! 
SPORTOVEC TURNOVA 2014: JAKUB OMA 
SPORTOVEC TURNOVA 2014, DEJTE HLAS TOMU NEJLEPŠÍMU PODLE VÁS! 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC TURNOVA ZA LOŇSKÝ ROK SE LOUČÍ S AKTIVNÍ KARIÉROU 
SPORTOVEC TURNOVA 2013, DEJTE HLAS TOMU NEJLEPŠÍMU PODLE VÁS! 
SPORTOVEC TURNOVA 2012, HLASUJTE PRO TOHO NEJLEPŠÍHO 
SPORTOVEC TURNOVA 2011, HLASUJTE PRO TOHO NEJLEPŠÍHO 
SPORTOVCEM TURNOVA ZA ROK 2010 SE PODLE OČEKÁVÁNÍ STAL PETR KAZDA 
HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE TURNOVA ZA ROK 2010 
Zobrazit další související články... 
ZPEČETĚNO: SYMPATIČTÍ BRATŘI KAZDOVÉ POTVRDILI NADVLÁDU NAD TURNOVSKÝM SPORTEM 
HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE TURNOVA ZA ROK 2009 
BRATŘI KAZDOVÉ OVLÁDLI TURNOVSKÝ SPORT 
SKONČILA NADVLÁDA RODINY OMOVÝCH V TURNOVSKÉM SPORTU? UVIDÍME ZA ROK! 
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Strhněte tu zeď mezi svobodou a nesvobodou
RÁDIO , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 20:14 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 204 048,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
"Strhněte tu zeď mezi svobodou a nesvobodou. Zeď, kterou Německo pomáhalo budovat a izolovat Ukrajinu v zájmu svých
obchodních vztahů s Ruskem". Apeloval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na spolkového kancléře Olafa Scholze
v projevu, který pronesl přes telemost dolní komoře německého parlamentu. Evokoval tak slavnou výzvu, kterou americký
prezident Ronald Reagan adresoval od někdejší berlínské zdi Sovětskému vůdci Michailu Gorbačovovi. Podle Zelenského ona
zeď, která dělí Ukrajinu svobodného světa, roste s každou bombou svrženou na tuto zemi, s každým rozhodnutím, které
odkládáno. Naším hostem je Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , dobrý den.

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Prezident Zelenskyj v emotivním vystoupení vytknul německým odpovědným místům odkládala zastavení projektu plynovodu
Nord stream 2, které i kancléř Scholz označil za čistě soukromý podnik. Že německé společnosti a koncerny mají stále řadu
vazeb na Rusko, že tak Němci a další státy fakticky financují válku na Ukrajině. Jak myslíte, že mohla tahle řeč zapůsobit na
poslance a poslankyně Bundestagu?

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Tak Bundestag ji vyslechl zjevně z těch reakcí, co víme s velkým pochopením. Mimochodem taky pochopením, protože
samozřejmě, že německá politika vlastně je štvaná tím vývojem situace, tou agresivitou Vladimira Putina a musela změnit se
sama ve své podstatě, takže samozřejmě tam je ten deficit je znám a je také známo to, že německá politika zatím není schopna
jít příliš daleko nebo úplně do toho extrému, pokud jde o odříznutí se od Ruska, takže ten pocit určité viny tam je prostě v
Bundestagu sdílený.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
On Volodymyr Zelenskyj sklidil potlesk vestoje. Na druhou stranu bylo vidět, že ti poslanci jsou docela zkoprnělý z toho, co řekl.
Nemohl tím svým projevem zapůsobit do jisté míry i kontraproduktivně jako příliš ostrou výtkou klíčové evropské mocnosti,
pokud se navíc dotkl citlivých historických ran Německa?

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Tak on byl docela opatrný s těmi historickými ranami. On vlastně jenom poukazoval na tu dlouhodobou historickou
odpovědnost Německa, aniž by teda přímo jmenoval jako nacistické zločiny, což si myslím, že bylo dobře, že se mu jako
explicitně, že se tomu jako vyhnul. Nicméně samozřejmě ten nebo od Zelenského se nečekalo nic jiného než opravdu jako
poměrně radikální tlak na německou politiku. Ano, určité to, že německé politika, zaskočená německá politika je zaskočena
celým tím vývojem, takže se skutečně adaptuje. Myslím si, že co teda nebylo dobře v tom Budestagu to, že po tomto velice jaksi
ostrém vystoupení, které nebylo nepřátelské, ale bylo skutečně kritické vůči Německu, takže potom nenásledovala parlamentní
debata. To si myslím, že je velká chyba té současné koalice, protože ta německá politika skutečně musí tyto věci si vyříkat i
právě té parlamentní úrovni.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Generální tajemník aliance NATO Jens Stoltenberg při dnešní návštěvě v Berlíně mimo jiné ocenil snahy kancléře Scholze najít
diplomatické řešení ukrajinské krize, včetně jeho přímých kontaktů s Vladimirem Putinem. Ty ale přece, zdá se nemají volný
efekt, anebo třeba ano a my ho zatím nevidíme?

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Bohužel, jako úplně nevíme samozřejmě, co se děje za zavřenými dveřmi, ale v každém případě to je obrovské zklamání
německé politiky, která právě do dialogu s Ruskem investovala obrovský politický kapitál, dokonce i emočně. A skutečně ten
dialog s Ruskem prostě nefunguje, protože Rusko je vedeno profesionálními lháři, kteří prostě německou politiku tzv., tak
říkajíc tahali za nos spoustu let a nechali právě, dostali do té pozice státu, který vlastně nedostává svým slibům, nedostává k
hodnotám vlastně do takové kritické pozice. Teď se o nějaké jednání údajně pokoušel i Gerhard Schröder. Zase nevíme nic, co
z toho dopadlo, jak to dopadlo, ale prostě ten dialog, pokud ten dialog není spojený se silovou pozicí, a to je právě ta změna
německé politiky. Dneska Německo buduje si novou pozici, dokud ten dialog není spojený se stylovou pozici Německa. Bohužel
s Ruskem Vladimíra Putina ten dialog šanci nemá.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Bundestag dnes odpoledne také debatoval o pomoci běžencům z Ukrajiny. Kancléř Scholz dnes sdělil, že dostanou v Německu
okamžitě povolení k pobytu i k práci. Děti můžou hned nastoupit do školy. Dá se říct, že německá společnosti je vůči těmto
běžencům podobně vstřícná, jako bylo vůči uprchlíkům z válečných oblastí Blízkého východu před sedmi lety?

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Určitě, ta solidarita Německa, jak politická, tzn. na ulicích skutečně demonstrace, taková solidarita vůči těm uprchlíkům je
obrovská a myslím, že se opakuje nebo dokonce v silnější míře opakuje právě ta vlna solidarity z roku 2015.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Tolik Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuji za
vaše závěry, za vaše postřehy a přeji, pokud možno hezký večer.

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Děkuji, nápodobně.
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Alexander Lukašenko: Ukrajina může skončit jako Japonsko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: refresher.cz , Autor: Radim Šlechta Radim Šlechta , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 22:10 ,
Celková návštěvnost: 2 431 516 , RU / měsíc: 1 762 151 , RU / den: 785 361 , AVE: 67 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,73
Prezident Běloruska Alexander Lukašenko v rozhovoru pro japonskou televizi apeloval na Volodymyra Zelenského, aby vyhověl
ruské straně. V opačném případě prý bude muset brzy podepsat kapitulaci.

Sdílet článek 
Běloruský prezident Alexander Lukašenko v rozhovoru pro japonskou televizi TBS řekl, že Volodymyr Zelenskyj by měl
urychleně přistoupit k jednání s Vladimirem Putinem. V opačném případě bude muset podle Lukašenka nakonec stejně
podepsat kapitulaci. 
„Rusko v současnosti nabízí Ukrajině přijatelnou dohodu pro obě strany. Jsem si tím jistý. Pokud ale Zelenskyj na dohodu
nepřistoupí, bude muset později podepsat kapitulaci. S naprostou jistotou totiž vím, že Rusko konflikt vyhraje a Zelenskyj bude
muset kapitulovat za velmi krátkou dobu,“ řekl v rozhovoru Lukašenko. 
NAČÍST ČLÁNEK BEZPLATNĚ 
Předplať si REFRESHER+ a získej další výhody 
Tento článek dočteš bezplatně, ale s předplatným REFRESHER+ získáš přístup k více než zamknutým článkům a dostaneš
další benefity. 
Kdykoli ho jednoduše zrušíš 
Už od 79.00 Kč měsíčně 
S REFRESHER+ můžeš získat tyto benefity 
V rozhovoru Lukašenko několikrát připomněl ruskou sílu a připomněl, že Japonsko nejlépe ví, jak konflikty končí, když vyhraje
jedna ze stran a nedojde k dohodě. Narážel tím na konec druhé světové války, kdy bylo Japonsko zasaženo jadernými
bombami. 
V současnosti již proběhlo několik jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou. Doposud ale k míru nevedlo, i když obě strany
mluví o dílčích úspěších. Ukrajina říká, že již nebude tvrdě usilovat o vstup do NATO a Rusko vedle toho nebude požadovat
složení zbraní. Politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  ale v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že skutečným posunem
bude první velký ústupek ze strany Ruska. 
Přidej se k těm, kteří nás podpořili. Předplať si R+ 
VÍCE 
Sdílet článek 
Dostávej nejlepší obsah mailem 
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah. 

Role Běloruska v rusko-ukrajinské válce
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.03.2022 23:00 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 453 696,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Podle Kyjeva chce Moskva skrze provokace zatáhnout do bojů hlavního spojence - Bělorusko. To od počátku války umožňuje
Rusům útočit a postupovat ze svého území na severu Ukrajiny a připravovat tak útok na Kyjev. Funguje i jako logistické
centrum ruské armády. Západní státy na režim Alexandra Lukašenka uvalily sankce.

Alexandr LUKAŠENKO, běloruský prezident 
Nebudeme se zapojovat do operace, kterou Rusko vede na Ukrajině. To není potřeba. Čím tam můžeme Rusku přispět? Co se
týče personálu, svých vojáků tam má dostatek. A můžeme něčím Rusku přispět ohledně výzbroje? Ne. Všechno nakupujeme u
Ruské federace.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A ve studiu je s námi Jan Šír z institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Alexandr Lukašenko
říká, že se do bojů na Ukrajině nezapojí. Dá se mu v tomto důvěřovat?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak je potřeba si uvědomit, o kom se tady bavíme. Alexandr Lukašenko je uzurpátor, který po brutálním potlačení protestů,
které proti němu vypukly po zfalšovaných volbách, vděčí za svoji existenci nejenom politickou, ale za svůj, dovolím říci, za život
Vladimiru Putinovi. A tím je dáno to, že mluvit pravdu asi není tím jeho hlavním posláním zejména v takto krizové situaci,
nicméně to, na co se ptáte, tady je potřeba říci, že věřit mu bohužel nelze. Důkazem toho je, že Bělorusko se na té ruské, jak v
Rusku říkají, speciální vojenské operaci podílí v podobě toho, že poskytuje ruské armádě území, odkud jednak může vysílat
svoji pozemní armádu na Ukrajinu, jednak z běloruského území jsou ukrajinské pozice, včetně měst, včetně infrastruktury
ostřelovány a jednak samozřejmě z Běloruska startují i letadla, které Rusko používá pro bombardování ukrajinských pozic. A
jak už zaznělo v tom vašem úvodním příspěvku, Bělorusko představuje poměrně důležitý logistický uzel, logistickou základnu,
skrz kterou jednak Rusové doplňují své síly a samozřejmě tím, že samo drží na ukrajinských hranicích ve směru Kyjeva vlastní
jednotky, tak váže ukrajinské síly na sebe, které pak mohou chybět někde jinde.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Zastavila bych se ještě opozice Alexandra Lukašenka. Mluvil jste o tom vděku Vladimiru Putinovi. Je to pouze vděk nebo je v
této fázi Alexandr Lukašenko už opravdu jen loutkou Kremlu? Do jaké míry je Bělorusko ještě suverénní zemí?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
To je velká otázka. Je zcela zjevné, že ta Lukašenkova pozice je už nesamostatná, tzn. on, jak už jsem řekl, za svůj vlastní život,
nejenom politickou existenci vděčí Vladimiru Putinovi, tím pádem jeho manévrovací prostor je velice omezen a bohužel jeho
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pozice v současnosti se velice blíží něčemu, co vyšlo označit jako funkci předsedy minského výboru politické strany Jednotné
Rusko a Bělorusko daleko více než suverénní zemi bohužel v posledních měsících připomíná Ruskem okupované území.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Co se týče přímého zapojení běloruské armády do války na Ukrajině, bylo by v zájmu Ruska zapojit Bělorusko do těch
samotných bojů, anebo Moskvě stačí jako zázemí?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se domnívám, že v ruském zájmu by to určitě bylo. Důvody vidím dva. Za prvé Rusové asi nejsou příliš šťastní z toho, když
země, kterou považuji za spojence, je na tom lépe než Rusko samo, narážím třeba teďka na tu situaci se sankcemi a dopady té
agrese v podobě sankcí. A samozřejmě Rusové se potýkají s velkými problémy během té svojí kampaně. Týká se to i
ohromných ztrát na bojové síle, na lidské síle. A v případě, že by běloruské síly byly schopny v tomto ohledu napomoci, tak by
to byla určitě velká posila, ale je tady potřeba říci to, že běloruská armáda, jak svědčí informace, které máme, se sama potýká
s velkými problémy, pokud jde o kompletaci těch jednotek a pokud jde o jejich morálku a vůbec motivaci bojovat na Ukrajině
proti Ukrajině, k čemuž Bělorusové sami o sobě pochopitelně žádný důvod nemají a myslím si, že to není nutně ani v
Lukašenkově zájmu, ale jsem řekl, Lukašenko není v pozici, kdy by se mohl vybírat.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Kyjevská vláda už dříve obvinila Rusko ze snahy inscenovat letecké údery z Ukrajiny na běloruské území tak, aby stáhla
Bělorusko do války, aby vznikla jakási záminka. Jak nebezpečná je tahle hra?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak je to hra, která v sobě nese tu hrozbu toho, čemu se říká horizontální eskalace, tzn. rozšíření zóny konfliktu na další země
a v případě, že by skutečně ten konflikt se rozrostl mimo ty hranice Ukrajiny, kde momentálně probíhá, tak by to byla významná
změna okolností, která je spojena i s řadou rizik, které asi nejsou v ničím zájmu.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Hrají vůbec nějakou roli v tomto konfliktu, respektive postoji Běloruska západní sankce, které se stupňují?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tady těžko říci jednak z toho důvodu, že ty sankce, to je taky běh na delší trať. Ty sankce nemají nutně okamžitý efekt, ale já
se domnívám, že ano a myslím si, že západ postupuje velice chytře v tom ohledu, že skutečně rozlišuje mezi Ruskem a
Běloruskem a tím, že větší část toho trestu směřuje na Rusko, tak to může sloužit jako určitý prvek motivace Lukašenka, aby si
uvědomil, co mu hrozí v případě, že se nechá do té agrese proti Ukrajině zatáhnout ještě víc než dosud.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Poprosím jenom velmi stručně váš odhad, jak vidíte budoucnost Běloruska? Udrží si alespoň oficiálně tu svoji nezávislost,
anebo Rusko ho zkrátka jednoho dne pohltí?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Oficiálně si ji udržet může, ale dokud bude u moci Vladimir Putin, tak se obávám, že ty možnosti pro nějaký větší manévr a
suverenitu vnitřní i vnější jsou krajně omezeny.

Putin obvinil Západ z toho, že chce Rusko zničit
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 00:00 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 15 211 521,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
V médiích na Západě jsou často k vidění záběry protiválečných demonstrací z Ruska. Jenže se jich účastní jen velmi malá část
společnosti a její názor je navíc úřady tvrdě potlačovány. Většina obyvatel Ruské federace, asi 3/4, Vladimira Putina a s ním i
invazi na Ukrajině podporuje.

Patrik BALCAR, redaktor 
Pro svět a také zhruba čtvrtinu Rusů nevyprovokovaná invaze. Nepochopitelné ničení vraždění nevinných civilistů. Tragédie,
kterou v dnešní době v Evropě nikdo nečekal. Pro mnohé Rusy je to ale speciální vojenská operace. Většina obyvatel země
válku na Ukrajině podporuje.

student vysoké školy v Rusku 
V ukrajinských městech probíhá speciální vojenská operace ruské armády. Jejím účelem je ukončit válku, která začala před
osmi lety na Donbase.

Libor DVOŘÁK, komentátor a analytik Českého rozhlasu 
Není rozdělené půl napůl, ale zhruba tak na čtvrtinu proti třem čtvrtinám. Obliba prezidenta Putina těsně před tou válkou, když
se to všechno chystalo, se zvedla o 10 % a nyní je na 77 %.

Patrik BALCAR, redaktor 
Rusové si často myslí, že jejich armáda na Ukrajině bojuje proti nacistům.

obyvatelka Murmanské oblasti 
Rabínské ruská armáda dnes bojuje za bezpečnost Ruska a celého světa. Nacismus bohužel nemá hranic.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Režim kontroluje velice pevně mimo jiné informační prostor, takže ruská propaganda využívá i nejmodernějších poznatků z
oboru psychologie, takže je tady hodně vidět snaha o mobilizaci populace ve prospěch vládnoucího režimu.
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Patrik BALCAR, redaktor 
Symbolem podpory útoku na Ukrajinu se stalo písmeno Zet, kterým se označuje ruská vojenská technika. Mnozí Rusové si ho
hrdě dávají na auta nebo oblečení. Písmenem Zet na hrudi se proslavil třeba dvacetiletý gymnasta Ivan Kuliak.

Propaganda je Rusům vtloukána do hlavy už od dětství a za jejím účelem vznikají různé spolky. Pro děti a mladistvé, kteří
organizovaně uctívají kult Vladimira Putina, se vžil název Putin Jugend. Část ruské společnosti s invazí nesouhlasí. Ta je ale v
menšině a nedostává možnost svůj názor svobodně vyjádřit ani sdílet.

Libor DVOŘÁK, komentátor a analytik Českého rozhlasu 
Veškeré protesty, o které se pokoušejí nepřátelé Putinova válečného dobrodružství, tak samozřejmě končí velmi tvrdými
zákroky policejními a minimálně administrativní trestem.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já samozřejmě nechci v žádném případě bagatelizovat tu ohromnou osobní statečnost, kterou to s sebou nese pro ty lidi, kteří
v Rusku vyjdou do ulic, ale rozhodně nejde o masový fenomén. Právě naopak.

Patrik BALCAR, redaktor 
Symbolem demonstrací proti válce se stala pamětnice obléhání Leningradu nacisty za druhé světové války Jelena Osipovová. I
ta skončila kvůli protestům na čas za mřížemi. Patrik Balcar, televize Nova.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A s námi je teď ve vysílání diplomat a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Hezký večer.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Pane doktore, Vladimir Putin ve svém projevu k ruskému publiku používal fráze jako pátá kolona, mouchy v ústech, jak jako
diplomat tento styl vyjadřování vnímáte?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Tak je to styl ruské propagandy, který používá Putin proto, aby upevnil svoji podporu v Rusku, což se mu daří, protože ta
společnost není konfrontována svobodnými informacemi, takže má informace ředěné a upravené, no a zároveň je to typicky
ruská mentalita uvažování, že uctívají svého cara, svého vůdce a on je ujišťuje o tom, že ví, co dělá.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Tvrdý a naléhavý je ve svých projevech také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, naposled dnes ve Spolkovém
Bundestagu. Nemůže být tato jeho rétorika kontraproduktivní, nemůže ztratit sympatie Západu?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Byl jsem překvapen, jak ostře mluvil k Bundestagu, tedy k německým poslancům a skutečně jim řekl velmi ostrá slova, a to
dokonce velmi silně protiněmecké názory nebo respektive kritiku toho, co dělají Němci, přesto dostal velký potlesk, to znamená,
on má velkou autoritu a myslím, že i demokraté, kteří jsou v Německu, vnímají tuto kritiku, jsou schopni ji přijmout, protože jsme
demokratická společnost.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Bude se podle vás tato naléhavost ještě stupňovat?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Určitě bude, protože Volodymyr Zelenskyj ukazuje, že v každém projevu je razantnější, silnější a má jednoznačně požadavky.
Některé podle mě nerealizovatelné, například že by se vytvořila nějaká ad hoc koalice, která by zastavila agresora. Nic
takového není možné. Ale je to silný lídr, který má silné požadavky k sobě, ke své zemi a ke zbytku světa. Je to charakter a to
ho činí silným. To neznamená, že všechno, o co usiluje, se podaří, ale silný je.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Když zmiňujete spojence, tak na druhé straně se mluví o tom, že Čína nechce vyhovět ruským žádostem o materiál a vojenskou
pomoc. Ruský ministr zahraničí se v půlce letu do Číny vrátil zpátky do Moskvy. Spoléhal podle vás Putin na Čínu a je to další
pilíř, který se mu teď tak trochu hroutí?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Podle mě spoléhá na to, že Čína bude kooperativní. Čína se zdržela hlasování v OSN a zachovává si zdrženlivý postoj celkově,
protože ona z toho může pouze těžit. Čínu bude potřebovat nejenom Rusko, ale zároveň ji bude potřebovat i Západ, takže ta
neutrální pozice Číny pode mě Číně vyhovuje.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Ještě jedna otázka. Ta se týká dopadů války na Českou republiku. Jaká by měla být podle vás ta dlouhodobá strategie
integrace ukrajinských utečenců do té české společnosti?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Tak především si musíme uvědomit a připustit, že to bude dlouhodobý proces, že ta atmosféra nadšení, která je teď, nám musí
vydržet hodně dlouho, protože ti lidé se nebudou moc velmi dlouho vrátit. Oni se budou chtít vrátit, ale bude to dlouho trvat,
takže máme mluvit o velké trpělivosti a stát má být velkorysý. Já teď zkoumám i ty otázky podpory a zjišťuju, že tedy skutečně je
potřeba přitlačit a podpora musí být vyšší, protože to bude dlouhodobý proces a ti lidé tady musí mít možnost relativně
důstojně žít.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Pane doktore, děkujeme za váš čas, za vaše odpovědi a přejeme klidný zbytek večera.
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Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Děkuju za pozvání. Dobrou noc.

Martin ČERMÁK, moderátor 
S námi je teď ve studiu kolega Patrik Balcar, který nám ukáže, kde se na Ukrajině bojuje a také, jak velká vlastně města jsou,
které Rusové ostřelují.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Patriku, máš slovo.

Patrik BALCAR, redaktor 
Dobrý večer. Pojďme se nejdříve podívat na to, kde ty boje probíhají. Nejhorší situace pokračuje v Mariupolu. Město se Rusům
nedaří dobýt, a tak na něj útočí, ostřelují jí a bombardují ho. Při těch útocích už zemřelo několik tisíc civilistů, tedy alespoň
podle zdrojů z města. A dále tak Rusové ve městě včera zničili budovu tamního divadla. Rusko útočí i na Kyjev. Dnes v
průběhu dne tam zemřel přinejmenším jeden civilista. Daleko horší je ale situace v Černihivu na severu Ukrajiny. Během
jediného dne tam zemřelo 53 civilistů. Rusko útočí i na druhé největší město Charkov a jeho okolí. Třeba dnes to bylo město
Merefa. Během toho útoku tak zemřelo 20 lidí, další jsou těžce zranění a ty počty obětí mohou nadále stoupat. Může být složité
si představit, jak jsou vlastně ta ukrajinská města ve skutečnosti velká, a proto tady máme takové srovnání. Hlavní město Kyjev,
tak má téměř 3 000 000 obyvatel a patří tak mezi vůbec největší města celé Evropy. Mohl by se srovnávat třeba s Římem,
hlavním městem Itálie. Druhé největší město je Charkov, 1 430 000 obyvatel. Můžete vidět, že i Charkov je větší než Praha.
Ukrajina má další dvě města, která jsou větší nebo mají více obyvatel než 1 000 000. To je tedy Oděsa a Dnipro. Obě dvě tato
města už byla terčem ruských útoků, ale zatím v poměrně omezené míře a prozatím jsou poměrně bezpečná. Mohla by se
srovnávat třeba s německým městem Kolín nad Rýnem nebo Stockholmem, hlavním městem Švédska. Pak tu máme město na
západě, centrum západu, centrum uprchlíků, to je Lvov. Před válkou měl 720 000 obyvatel, o něco menší než hlavní město
Nizozemska Amsterdam. No a nejmenší z těch zmíněných měst, tak je Mariupol, ale i přesto 432 000 obyvatel, což je víc než
druhé největší město České republiky, tedy Brno.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
S náporem uprchlíků bojují také v druhém největším městě na Slovensku v Košicích. Denně přijede na tamní nádraží přes 2,5
tisíce Ukrajinců. Největším problémem zůstává, kde uprchlíky ubytovat. Tělocvičny základních škol jsou plné a s ubytováním tak
pomáhají i obyvatelé okolních obcí.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
Jako například v Nižné Myšli. V místním skanzenu bydlí v létě archeologové. Nyní tady ale ubytovali jeden ukrajinský pár.

Pan FEDIR, místní obyvatel 
Snažíme za tu vybudovat archeoskanzen na původních vykopávkách. Máme tu zázemí, které jsme poskytli tedy Ukrajincům a
jídlo a tyto potřeby, staráme se my o ně v podstatě, naše rodina.

Paní VIRA, ukrajinská žena 
Přijeli jsme z Charkova. Půlka města už je pryč. Vybombardovali vše, co mohli. Vše, co mohli, všude udělali. Všechnu škodu, co
se dala nadělat, už napáchali.

Miroslav SISÁK, starosta Nižné Myšle 
My jsme dělali přípravy, kdy bylo třeba pomoc dalším rodinám vytvářet prostor.

Paní VIRA, ukrajinská žena 
Jsme tady asi 10 dní, možná 11. Všem moc děkujeme, všem. Nemám slov.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
V Košicích, kam denně přijede až 2,5 tisíce uprchlíků, je situace složitější.

dobrovolník 
Je to z logistické stránky dost náročné, ale chci tu pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc a věřím, že se najdou i další ochotní
dobrovolníci.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
Podle dobrovolníků, mezi kterými byl dnes i známý slovenský hokejista, chybí na místě lidé, kteří by se starali o zábavu dětí.

Rastislav STAŇA, bývalý reprezentační brankář Slovenska 
Teď mi trochu začíná hýbat o ty dětí se postarat, jsou po těžké náročné cestě, možná nějací ti dobrovolníci, kteří by se dokázali
věnovat i těm dětem.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
Ukrajinci, kteří zatím nevědí, kde chtějí zůstat, přespávají v tělocvičnách základních škol v Košicích, které už jsou všechny
téměř plné. Těm, kteří se rozhodnou zůstat, se snaží město zajistit bydlení. Michal Borovský, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
A do východoslovenské metropole se teď podíváme za naším kolegou Michalem Borovským.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Ten je na místě přímo s primátorem Košic Jaroslavem Polačkem. Dobrý večer, Michale, máš slovo.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
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Dobrý večer. Je to přesně tak. My jsme dnes celý den sledovali situaci tady v Košicích a momentálně stojíme na magistrátě a já
se rovnou zeptám pana primátora. Tak jak tu situaci ve městě zvládáte, jaká je atmosféra, co na to obyvatelé?

Jaroslav POLAČEK, primátor Košic 
Krásný den z Košic. Je třeba říct, že vlna solidarity nepřešla Košicemi, ale celým Slovenskem, samozřejmě i celou Europolu. Je
to něco neskutečného, protože nezvládali bychom tuto situaci, tento nápor, kdyby nebylo dobrovolníků a tak jako při každém
médiu je třeba poděkovat, našim, vašim, všem těm, které pomáhají, protože je to neskutečné, jak se dokáže Evropa a všichni
spojit. Samozřejmě ti uprchlíci do Košic přicházejí. Košice jsou nejbližší větší město od největší hranice tady na Slovensku, a to
je Vyšné Nemecké. To znamená, stali jsme se dopravním uzlem, tzn. právě zkouší to, cestující buď do Bratislavy, Prahy, Vídně,
polských měst a tím pádům těch 25–45 uprchlíků opravdu prochází Košicemi. To samozřejmé přináší různé problémy, se
kterými se musíme vypořádat a dělat různé možnosti, různé situace nastavovat přesně na den tak, aby ty Košice to zvládly, aby
se Košičané cítili bezpečně a na druhou stranu, abychom mohli všem těm, kdo t potřebují, pomáhat.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
Víte, kolik máte momentálně uprchlíků ve městě? A kolik vlastně město stála ta pomoc?

Jaroslav POLAČEK, primátor Košic 
Přesná čísla samozřejmě nejsou, vyvíjí se. Samozřejmě když získávají uprchlíci status uprchlíka, tak ho získávají na celém
Slovensku, tzn. máme celoslovenské čísla a pro samotné město Košice se mnohokrát všichni rozhoduju ad hoc, a ještě nevědí,
jestli zůstanou v Košicích nebo se přesunou dále. Ta čísla nejsou známá. To, co víme, tak na našich košických školách je
dneska výuka přibližně pro 150 000 dětí ať už na základních nebo v mateřských školách. No a denně tím naším hotspotem,
který jsme zřídili pro to, abychom naši stanici uvolnili, projde přibližně 2 500 až 3000 lidí, kteří počkají několik hodin, zahřejí se,
najedí se, pomůžeme jim a následně putují dál.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
A otázka peněz? Víte, kolik vás to zatím stálo jako město?

Jaroslav POLAČEK, primátor Košic 
Díky té obrovské vlně solidarity od všech, tak ty náklady jsou v tuhle chvíli minimální, ale tak, jak jsem upozornil naši vládu,
nemůže tahle krize být postavena na dobrovolnících, na tom, že všichni něco nosí, každý dává peníze, prostředky, pomáhá...
Jednoduše potřebujeme tyto služby začít profesionalizovat. No a ty sumy samozřejmě půjdou už z peněženky města, a ty
následně chceme nárokovat od naší vlády, od Slovenské republiky, tak budou dosahovat denně 10 000 eur.

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
Tak my velmi děkujeme panu primátorovi a předáváme slovo do studia a přeji hezký večer.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Kolega Jan Zálužský se na Ukrajině přesunul směrem na jih a už čtvrtým dnem natáčí příběhy lidí, kterým válka změnila život.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Honzo, kde se právě teď nacházíš a jak se vlastně cestuje napříč Ukrajinou?

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Dobrý večer. My jsme se dnes přesunuli z Žytomyru do Vinnické oblasti. Cesta, která by běžně trvala kolem dvou hodin, nám
trvala téměř 4 hodiny. Důvod je jednoduchý. Po cestě byla větší frekvence tzv. check-pointů. Pro představu check-point je
kontrolní místo armády, kde musíte přibrzdit, předložit vaše doklady, kde jsou přísná pravidla, necháte nahlédnout vojáky do
vašeho vozu, a pozor, nesmíte mít položený telefon s kamerou, která by směřovala na vojáky, aby náhodou nevzniklo
podezření, že vojáky natáčíte. V následující reportáži uvidíte, jak se žije Ukrajincům na malých městech, kterým létají ruské
rakety nad hlavu. Raketa odpálená z ruské lodi v Černém moři těsně míjí malou obec na okraji Hrivaně. Lidem, kteří doteď žili
pokojně a běžným životem, válka vše převrátila naruby. Na místním úřadě shromažďují potřebné věci na nejhorší časy; jídlo,
oblečení, plenky, trvanlivé potraviny. To vše musí být připraveno, kdyby ruská armáda přišla okupovat jejich obec.

Vitalij, úředník 
Třeba tady. Vidíte? To je maso. Vozí ho sem všichni dobrovolně. Místní ženy ho pak zavařují do konzerv. Dáme ho i našim
vojákům.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Město se snaží vystačit s tím, co momentálně má, i když nejsou regály odshora dolů naplněny, hladem netrpí.

prodavačka 
Lidé si nejvíce kupují mléko. Teď hodně i máslo anebo sýr.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Výuka je ve škole přerušená. Děti se učí on-line, a když nezní výstražné sirény signalizující nebezpečí náletu, hrají si venku.

dítě 
Doma si hraju a chodím ven.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Faráři mají po celé Ukrajině v těchto dnech velmi napilno. Když nemohou být v kostele přítomní osobně, posílají aspoň
takovéto dopisy. V nich místním vyjadřují duchovní podporu.

osoba 
Válka je strašná. Modlím se za její konec.
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Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Místní věří, že válka pomine a brzy se vrátí do normálního života. Z Ukrajiny Jan Zálužský, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Nedaleko bojové linie se snaží žít normální život takřka 400 000 obyvatel ukrajinského města Vinnycja. I když město služby
nefungují na 100 %, nestěžují si. Naopak chtějí pomáhat.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Dnešní den v tomto městě sledoval reportér televize Markíza Michal Hečko. Michale, jak byste vykreslil atmosféru ve městě?

Michal HEČKO, redaktor 
Dobrý večer. Tak, i když to aktuálně tak nevypadá, tak toto město bylo před chvílí opravdu plné. Teď samozřejmě jsou ulice
prázdné, protože je večer a blíží se zákaz vycházení, ale před chvílí tu bylo opravdu poměrně hodně lidí. Obchody, které jsou
okolo, byly povětšinou otevřené, a to nejen například lékárny anebo potraviny, které jsou opravdu důležité v každé situaci, ale i
obchody jiného druhu, například obchod s oděvy. V jednom z nich jsme se byli schovat, když jsme slyšeli jednu ze sirén. A lidé,
kteří tam přišli s námi, si dokonce začali během toho času, který tam trávili, vybírat oblečení a dokonce si ho i kupovat. Je třeba
samozřejmě říct, že v tomto městě úplně běžně funguje městská hromadná doprava, tzn. jezdí autobusy, tramvaje, trolejbusy,
všechno tu vypadá tak, že kdybyste sem přišli, tak ani byste nevěřili tomu, že toto město má za sebou už 2 útoky. Takto na
večer ale samozřejmě město ztichne, a to tedy hlavně kvůli tomu, že od 22:00 je to přikázaný zákaz vycházení a všichni se
snaží, aby neporušili toto nařízení a neměli ještě větší problémy, než mají teď.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
A na Ukrajinu se teď ještě jednou vrátíme. Na západě Ukrajiny, konkrétně ve městě Lvov, je náš kolega Marek Bruna.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Marku, jaká je ve městě, ve Lvově, teď momentální situace?

Marek BRUNA, redaktor 
Dobrý večer. Tak ta bezpečnostní situace se tady zatím naštěstí nijak nezměnila. Ty poplachy, které mají varovat ukrajinské
obyvatele před případným bombardováním nebo nějakými jinými útoky, tady nejsou až tak obvyklé jako v jiných částech
Ukrajiny. Ten poslední byl dnes v noci krátce po čtvrté hodině, kdy jsme museli opustit náš pokoj a vydat se do sklepa do
úkrytů. Tam jsme s naším štábem strávili zhruba 20 minut a poté jsme se mohli vrátit do pokoje. Místní obyvatelé jsou poměrně
v klidu a na ty poplachy už si prý pomalu zvykají. Jejich životy tak normálně plynou dál. Největší rozruch je tady tak stále na
lvovském nádraží, kam míří lidé z východnějších částí Ukrajiny a dále se odsud snaží dostat dále na západ. Někteří Ukrajinci ale
svou vlast opouštět nechtějí, a tak zůstávají tady ve Lvově. Ve švech tak praskají humanitární centra. My jsme dnes v jednom
takovém humanitárním centru natáčeli a na příběh jedné ukrajinské dobrovolnice se teď podívejte v následující reportáži.
Tohle je Tatiana. Doma má 2 malé děti, manžela a sestru, která sem do Lvova utekla z Kyjeva. V tuhle chvíli u Taťány bydlí
ještě dalších 12 lidí. I přesto ale celé dny tráví tady v humanitárním centru ve Lvově, kde pomáhá jako dobrovolník dalším
Ukrajincům prchajícím před válkou na východě.

Tatiana KOSTORNA, dobrovolnice v humanitárním centru 
Cítím, že nemám jinou možnost. Musím to dělat. Já to potřebuji dělat, protože chci dělat všechno pro to, abych mohla pomoci
mé zemi, mým lidem.

Marek BRUNA, redaktor 
Na starosti tady má chod celého humanitárního centra a dělá téměř všechno. Pomáhá předávat potřebné věci těm, kteří to
potřebují, neustále řeší přísun dalších zásob nebo organizuje ostatní dobrovolníky. Po nocích toho navíc moc nenaspí.

Tatiana KOSTORNA, dobrovolnice v humanitárním centru 
Jak můžu spát? Každou noc máme poplachy, takže musím vzít děti a všechny hosty a jít do úkrytu, kde smíme. Takže ne,
nespím dobře.

Marek BRUNA, redaktor 
V běžném životě pracovala jako marketingový poradce. Teď brzy ráno přichází do humanitárního centra a odchází pozdě
večer. Na její běžné zaměstnání jí tak nezbývá žádný čas. Práce je tu tolik, že během dne nestíhá ani pauzy na jídlo.

Tatiana KOSTORNA, dobrovolnice v humanitárním centru 
Jiní dobrovolníci za mnou občas přijdou s nějakou svačinou nebo sendvičem a říkají: OK, Tatiano, ale musíš jíst, prosím. Takže
čas od času se i najím.

Marek BRUNA, redaktor 
Stejných dobrovolníků, jako je Tatiana, je v tomto humanitárním lvovském centru okolo 300 a každý dělá, co může, aby pomohl
co nejvíce lidem.

Andrij, dobrovolník v humanitárním centru 
Každý tady má svoji funkci, každý dělá svoji práci. Všechno máme rozdělené, takže všichni pomáháme.

Marek BRUNA, redaktor 
Denně sem přichází okolo 500 rodin včetně malých dětí. Před vchodem se tak tvoří dlouhé fronty. Zoufalí lidé chtějí především
základní potřeby jako hygienické pomůcky, jídlo nebo oblečení.

anketa 
To, co teď potřebujeme nejvíc, jsme právě dostali.

Marek BRUNA, redaktor 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 225 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


Podle Tatiany ale pomalu zásoby docházejí. Tento sklad byl ještě před pár dny prý plný až po strop. Dnes už tady zůstává jen
zlomek věcí.

Tatiana KOSTORNA, dobrovolnice v humanitárním centru 
Lidé, co sem přicházejí, jsou z Charkova, z Kyjeva, z Chersonu, z Mariupolu nebo z Mykolajeva. Nemají nic, takže potřebují
všechno. Potřebují jídlo, oblečení, věci pro děti jako dětské jídlo, plíny nebo hygienické potřeby.

Marek BRUNA, redaktor 
Nejvíce tady ale podle Tatiany chybí léky. Z Ukrajiny Marek Bruna, televize Nova.

Lukašenko působí jako „předseda minského výboru politické strany Jednotné Rusko“, míní Šír URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 00:40 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Pozice běloruského vůdce Alexandra Lukašenka je nesamostatná, neboť za svou politickou existenci i život vděčí Vladimiru
Putinovi. V Horizontu ČT24 to uvedl Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Bělorusko se sice dosud nezapojilo
do bojových operací na Ukrajině, na ruské agresi vůči svému sousedovi se ale podílí, upozornil Šír. Případná účast Minsku v
bojích podle něj nutně není v Lukašenkově zájmu, běloruský vůdce si ale vybírat nemůže.

Podle Kyjeva chce Moskva zatáhnout Bělorusko do bojů na Ukrajině skrze provokace. Lukašenko tvrdí, že jeho země se do
operace nezapojí. Bělorusko se už ale na agresi vůči Ukrajině podílí, připomněl Šír.

„Poskytuje ruské armádě území, odkud může (Rusko) vysílat svou pozemní armádu na Ukrajinu, z běloruského území jsou
ostřelovány ukrajinské pozice včetně měst a včetně infrastruktury a z Běloruska startují i letadla, která Rusko používá pro
bombardování ukrajinských pozic,“ popsal odborník na postsovětský prostor.

„Bělorusko představuje poměrně důležitý logistický uzel, skrz který Rusové doplňují své síly. Tím, že (Bělorusko) drží na
ukrajinských hranicích ve směru Kyjeva vlastní jednotky, tak váže ukrajinské síly na sebe, které pak mohou chybět někde
jinde,“ dodal Šír.

„Bělorusko připomíná Ruskem okupované území“

Sám Lukašenko je podle něj ve slabé pozici, takže se nelze spolehnout na jeho slova o tom, že se země do bojů nezapojí.
„Lukašenko je uzurpátor, jenž po brutálním potlačení protestů, které proti němu vypukly po zfalšovaných volbách, vděčí za
svou existenci nejen politickou – ale dovolím si říci, že i za svůj život – Vladimiru Putinovi,“ připomněl Šír události z roku 2020.

Je zcela zjevné, že Lukašenkova pozice je už nesamostatná, konstatuje Šír. „Jeho manévrovací prostor je velmi omezen a jeho
pozice v současnosti se blíží něčemu, co by šlo označit jako funkci předsedy minského výboru politické strany Jednotné Rusko.
Bělorusko daleko více než suverénní zemi v posledních měsících připomíná Ruskem okupované území.“

Zapojení Běloruska do přímých bojů je podle Šíra v ruském zájmu. „Rusové asi nejsou příliš šťastní z toho, že země, kterou
považují za spojence, je na tom lépe než Rusko samo. Narážím nyní na dopady ruské agrese v podobě sankcí. A samozřejmě
Rusové se potýkají s velkými problémy během té své kampaně. Týká se to i obrovských ztrát na bojové, lidské síle. V případě,
že by jim běloruské síly byly schopny v tomto ohledu napomoci, tak by to byla určitě velká posila.“

Situace na běloruské straně ale není jednoduchá. „Běloruská armáda, jak o tom svědčí epizodické informace, které máme, se
sama potýká s velkými problémy, pokud jde o kompletaci jednotek a pokud jde o jejich morálku a vůbec motivaci bojovat proti
Ukrajině, k čemuž Bělorusové sami o sobě žádný důvod nemají. A myslím si, že to není nutně ani v Lukašenkově zájmu. Ale
Lukašenko není v pozici, kdy by si mohl vybírat,“ uzavřel Šír.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.

Máte slovo s M. Jílkovou - zajištění bezpečnosti v průběhu války
TV , Datum: 17.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 03:18 , Sledovanost pořadu: 161 781 , Pořad:
21:30 Máte slovo , AVE: 9 748 830,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,80
Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou. Bylo by bezpečnostním ohrožením všech Evropanů a
nejen jich? Nebo je to jediná cesta, jak zastavit prezidenta Putina nebo válečného zločince Putina a jeho válku? Měl by Západ
ohledně sankcí ještě více přitvrdit? Nebo už děláme maximum možného? O tom diskutovat budou. Jsem pro vytvoření bezletové
zóny nad humanitárními koridory. Nešlo by ji považovat za válečný akt, ale humanitární pomoc, prohlásila europoslankyně za
KDU-ČSL. Dobrý večer.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Děkuji, dobrý večer. Děkuji za pozvání.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Zřízení bezletové zóny by znamenalo, že jdeme do přímé konfrontace s Ruskem s rizikem světové jaderné války. Namítá bývalý
ministr zahraničních věcí. Dobrý večer.
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Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Evropská unie, NATO by měly dělat mnohem více. Počínaje masivnějšími dodávkami zbraní až po zapojení do konfliktu,
oponuje vojenský analytik a publicista. Dobrý večer.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Putin a tím i Rusko konečně odhodili masku. A kdo Rusko zná, není překvapen, zdůrazňuje ukrajinista a historik, dobrý večer.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
A za vás veřejnost. Jsem zklamán postojem Západu, Putina přinutíme k zastavení války jen vojenským zásahem, říká
podnikatel, mecenáš a aktivista. Dobrý večer.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Když my požadujeme větší vojenské zapojení do konfliktu na Ukrajině, tak tím v podstatě říkáme, že očekáváme, že to za nás
odpracuje někdo jiný, například USA, protože my sami tu vojenskou sílu nemáme, konstatuje politický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Pane Vojáčku, tak vy jste tady bezpečnostní analytik a vy říkáte, že Putinovu válku bychom měli zastavit i tím, že bychom šli
přímo do toho válečného konfliktu. Tak to podle vás tedy tam máme posílat stíhačky, ano. A neobáváte se, že poté by bomby
dopadaly nejen na Ukrajině, ale třeba i u nás v Česku nebo na Slovensku, Polsku?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ne, neobávám.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Vy se neobáváte.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Neobávám, protože asi o tom něco vím. Jaderná válka, kterou se tady u nás v Evropě straší, to to není tak jednoduchá věc, jak
si u nás lidi myslí. Vladimir Putin není jediný člověk, který může jadernou válku spustit. Vladimír Putin a k tomu potřebuje
minimálně 2, 3 další lidi a ty to s ním nikdy nespustí. Zároveň my si Rus do Ruska si projektujeme naše zkušenosti se
Sovětským svazem. Sovětský svaz byl stát, který byl založen na marxismu-leninismu. Rusko je stát, který je založený na ziscích
velkých podnikatelů. Oni si dokážou moc dobře spočítat, že v případě jakékoliv války s NATO, kterou by prohráli, kterou by
museli prohrát, by všichni přišli o všechno, co si.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano. A ty oligarchové podle vás ovlivňují Putina, když k sobě nikoho nepouští?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ano, ano, Vladimir Putin se k moci dostal, když.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, já myslím v současnosti, víte. Ne co bývávalo.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Já se tomu hned dostanu. Vladimír Putin.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, dneska jestli ho Dneska jestli ho ovlivňují.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Vladimír Putin se k moci dostal na konci ruské petrolejářské privatizace. Všichni ty lidi, který on si převzal od předchozího
prezidenta Jelcina, tak ty za ním stojí a ty dělají tu jeho suitu, která ho chrání.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, ale jestli ty mu to teď rozmluví jako?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Já si myslím, že mu to ani nedovolí. A on to dobře ví.
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Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Oni mu to nedovolí, dobře. A ještě jenom poslední věc a pak nechám reakci. Vy jste řekl, že vy tomu rozumíte, že tedy by tu
jadernou hrozbu nepoužili. Prosím, znamená to tedy, protože Severoatlantická aliance nebo Američané, bezpečnostní poradci,
ale zůstaneme u toho NATO. Podle vás tomu tedy nerozumí, protože ono říká, že právě je obava, že by to eskalovalo mimo
Evropu? No, protože vy jste řekl, že tomu rozumíte, ne tak.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Tohleto říkat, tohleto říkat je snazší než něco dělat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, takže NATO je zbabělé nyní.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
NATO není zbabělé, ale to co. Tak počkejte. To, co, to, co běhá médií, to jako těžko můžete brát za.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, promiňte, já já neberu, co běhá médii, já říkám, co říká třeba šéf NATO Stoltenberg. Tak.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
A co může říkat jinýho, když prostě Američani řekli, že tam ty letadla a tanky nepošleme?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, takže, ano, takže já bych poprosila o reakci. Poprosím. Ano, prosím tady občan se hlásí.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Tady ještě nikdo. Říkáte A a nikdo neřekl B, že podle mýho skutečným řešením by bylo přenést jednání na půdu bezpečnostní
rady ODS OSN.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
A to už se stalo.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Zvrátit, zvážit vyslání mírových jednotek UNPROFOR. A druhé.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ale to tu válku nezkrátí ani o pět minut.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Ne. To ne.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ne, nezkrátí.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Že bohužel Rusové to.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale pane Berounský, počkejte.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
V jedenadvacátým století není čas hrát si na vojáčky. Tady je potřeba zabránit další eskalaci konfliktu, to se na mě nezlobte.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
A to budete dělat tak, že budete sedět v New Yorku a povídat, povídat, povídat.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Ne, to budeme dělat tak, že se tam nebudou posílat zbraně.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Pane Berounský, já bych vám doporučil Mnichov, to je dobrý místo, kde by se mohla ta konference uspořádat.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Vy asi nepamatujete vůbec nic. Já si myslím, vzpomeňte si na osmašedesátý tady, kdyby bejval.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Já si na něj dobře pamatuju právě.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Kdybychom bývali šli do války, jak jsme dopadli, jo, to si uvědomte. To si račte uvědomit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak, poprosila bych, bže to je velmi zajímavé, co řekl pan Vojáček, že tedy vlastně, co má šéf NATO Stoltenberg. On to tedy
říká i náš třeba velvyslanec při NATO pan Landovský, tak asi taky, co má říkat. Tak kdybyste mohl zareagovat třeba vy, pane
doktore, jo, jestli by to znamenalo tu eskalaci, že pokud bychom šli bránit vzdušný prostor Ukrajiny, dopadaly by bomby i v
Evropě?
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Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Rozumím té otázce. Tak já bych to řekl asi takhle. Není to otázka toho, jestli určitě ano, nebo určitě ne. Je to nějaká otázka
pravděpodobnosti a co je podstatné, že ta pravděpodobnost není úplně nulová. Pokud bych řekl, že je tam nulová
pravděpodobnost, tak bych vám podle mého nejlepšího svědomí lhal. A to je ten problém, protože případná i třeba relativně
nepravděpodobná eskalace, která by vedla k použití jaderných zbraní, by mohla mít poměrně dalekosáhlé následky.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No anebo je možné, že by to nebyly jaderné zbraně, ale třeba rakety dlouhého doletu.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Toho bych se asi tolik neobával, protože ty škody oproti té hypotetické jaderné eskalaci by byla poměrně malá.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, promiňte, ono občany musí zajímat, že kdybychom šli bránit ten prostor tak, že by třeba umírali. Je otázka, umírali by
civilisté i třeba ve východní Evropě?

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Nelze vyloučit, ale opravdu oproti té jaderné eskalaci bych se toho zas tolik nebál.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale mně jde o ty životy. Ano, prosím.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Já bych chtěla říct, že my se nebavíme o nějaké teorii. V tuto chvíli dopadají na Ukrajině bomby, v tuto chvíli tam umírají lidé.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ano, to je válka.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
A pan Berounský měl částečně pravdu v tom, že kdyby OSN a Rada bezpečnosti byla funkčním orgánem, tak by to bylo
samozřejmě správné. A dávno tam mohly ty modré přilby být, jenomže dvacátého sedmého Rada bezpečnosti zasedala. A
protože má jako stálý člen bezpečnosti Rusko blokační tedy veto, tak to zavetovalo. A přes Radu bezpečnosti s Ruskem
neprojde vůbec nic, ale to neznamená, že vás vaše myšlenka modrých přileb je jakoby nerelevantní.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
/nesrozumitelné/ v Jugoslávii, že.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Ano, ale musí být podpořena zase nějakými bezpečnostními silami. Já myslím, že každý z vás máte tak trochu pravdu, nikdo
nechce vyvolat válku, nikdo nechce provokovat Putina. Ale Putina nikdo neprovokoval. On prostě na tu Ukrajinu šel, protože
touží obnovit Sovětský svaz. To bylo bez provokace.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale my se nyní bavíme jak pomoci zastavit válku.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Tak. A pomáháme. My říkáme, že pomáháme tím, že Ukrajině dodáváme zbraně, a to je ta cesta, kterou v tuto chvíli volí
členské státy NATO.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale podle.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Aby pomohl\ Ukrajině, která je schopná se bránit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale podle prezidenta Zelenského, třeba i podle pana Vojáčka, koneckonců i podle pana inženýra Dědka je to málo.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Má to ten bezpečnostní, má to ten problém, že Ukrajina není členským státem NATO. A v této chvíli vlastně NATO nemůže
vyslat ani podle svých vlastních pravidel, pokud není ohrožený členský stát NATO. NATO je obranná organizace a půjde tam,
kde bude ohrožen členský stát NATO, což už se tedy blíží. Ne, že ne.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale pan, pan inženýr Dědek, vy si to nemyslíte, vy byste taky tam zřídil tu bezletovou zónu.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Podívejte, když se na to podíváme příměrem školy, tak řeknu přerostlý a nepříliš inteligentní šesťák bije statečného třeťáka.
Tomu třeťákovi teče krev, padají mu zuby. A my říkáme, tady máš špendlíky, tady máš nůž, škrábni ho, píchni ho. A koukáme
se na na to, jak se perou, dokonce povolíme ostatním žákům, aby psali sprostý slova na tabuli o tom, o o tom, který napadl
vlastně toho toho druhého. A říkáme, nedáme ti svačinu, napíšeme ti poznámku, poznámku do žákovský. Ale to je málo, někdo
musí říct, heleď, okamžitě s tím přestaň. Nebo bude zle, dostaneš přes prsty. To je první krok, který musíme udělat.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
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Ano. Já vlastně rozumím nějak tomu, co říkáte, protože to vlastně chápu, ale chtěl bych upozornit na to, že Rusové vydali
stanovisko, že pokud by nějaké letadla startovaly z letišť ze států jiných třeba aliančních, tak to budou pokládat za vstup těch
států do války. Tzn. oni sami avizují, že to budou pokládat. A to znamená že v té chvíli hrozí válka.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Pane Zaorálku, já vám skočím do války. Ne do války, ale do řeči, promiňte, ale o jaké válce se bavíte? Rusové žádnou válku
nevyhlásili, oni drze vpadli na území Ukrajiny, kde nemají co dělat. A o jaké válce, o jaké válce se vlastně bavíme, to je sprosté
přepadení.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Takže jenom chci říci, že hrozí to, hrozí, že bojové operace se rozšíří na území členských států Aliance. A také jsem chtěl bych
upozornit na to, že my samozřejmě jako Česká republika nemáme síly ani schopnost něco takového si vynutit, tzn. ten, kdo to
může udělat, jsou zřejmě Spojené státy. A vím, že stanovisko Britů a Američanů v tom jednání s dalšími členy Aliance bylo
podle mých informací velmi jednoznačné. Oni dali najevo, že oni do tohohle nepůjdou, protože se bojí eskalace toho konfliktu.
Takhle to prostě stojí. Tzn. já si myslím, Česká republika má dělat to všechno, co je schopna, ale obávám se, že tady naše
schopnost to ovlivnit končí. Poslouchal jsem generál, náčelníka generálního štábu britské armády, který řekl zhruba tohle. On
řekl, pokud bychom chtěli vstoupit do konfliktu s Ruskem, tak my si zvolíme způsob, jak to uděláme. Jako tzn. nikdo nemůže
nám předepisovat, jak bychom do toho, protože on to také pokládá za vstup do konfliktu. A říkají, pokud bychom to chtěli
udělat, tak ten způsob záleží na nás, nebude nám ho nikdo vnucovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, pan Vojáček by tedy podle vás, pane Vojáčku, vlastně chápu, abychom tomu jenom rozuměli, že vlastně všichni ti
generálové z NATO, Británie, USA prostě tomu nerozumí, neříkají pravdu, bže jste kroutil hlavou. Vy možná by si vás mohli
povolat tedy. Už jste se hlásil?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Já jsem v armádě byl, takže. Já si myslím, že.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No možná byste mohl sám jako jo. Ne. Já to tak nemyslím, ale proč to tedy říkají, když vy říkáte, že to není pravda, že ten
konflikt nebude?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Armády v západním světě jsou vedeny civilně, tedy politiky. Politici jsou volení politici. Dělají to, co chtějí jejich voliči. V
současné době to jako já přiznávám, v západní Evropě, ve střední Evropy, ve středí Evropě jsou tendence mezi lidmi jako proti,
proti tomu se tam vměšovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No, protože je tady obava.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ale vidíme. Jasně, že bude válka. Jasně. Jako nikdo velkou válku tady nechceme, nikdo nechceme, aby to. Na druhou stranu,
já si myslím, že politika politika není jenom jako účetnictví, kdyby kdyby politika byla jenom účetnictví, tak to tady může vést jako
účetní komora. Politika je i to jako říct, co je správně a co je špatně. Co je, co je správně, tak za to bojovat. A co je špatně, tak
proti tomu bojovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
I kdyby to stálo lidské životy i občanů mimo Ukrajinu.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Já nechci, aby to vypadalo, jako že, že, že se jako jako všechno všechno do války a jsem jako agresivní a že jako hurá.
Pojďme, pojďme s nimi bojovat. Ale jako ve chvíli, kdy vidíte, kdy vidíte v televizi, že oni bombardujou jako dětskou nemocnici,
onkologické oddělení dětské nemocnice. Já jsem včera sdílel na Twitteru obrázek toho toho mariupolského divadla, kde je
obřími, obřími písmeny napsáno děti. To jsou prostě obří.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale pane Vojáčku, prosím, toto není, to nikdo nezpochybňuje. Všichni jsou zděšeni, otřeseni. Je to něco brutálního, ale
bavíme se o tom, jak to řešit.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Tady chceme žít v míru. Tady chceme mít dostatek energie, ne abysme tady pak umírali zimou, umírali hladomorem. A někdo
nás tady bombardoval. Stačí, co vláda vyvádí teď.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Ale to chtěla i Ukrajina, to chtěli i na Ukrajině.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Stačí co vaše koaliční vláda teď vyvádí. Nechává lidi na holičkách.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Takže my jim řekneme, že se bojíme a nebudeme dělat nic.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
To přece není pravda.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 230 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Je to pravda.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
U nás někdo umírá hlady nebo?

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Podívejte se o cenách benzínu, co jste vyvedli.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Počkejte, nechte mluvit pana inženýra Dědka, prosím.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Podívejte, mně připomínáte písničku od Karla Kryla, jak ten zajíček sedí, bojí se a myslí si, že když má strach, tak ho nechá
liška na pokoji. Vždyť je to nesmysl, jestliže my mu ukážeme, že z něj máme strach, tak kdekdo nezastaví jeho mocenský
ambice.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Ale on se s náma nechce poměřovat. A jestli chcete, tak běžte do legie. Oblíkněte si uniformu a běžte.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Pane Berounský, vám se dobře spí a dobře jí, když vidíte, co se děje na Ukrajině, řekněte mi, vy teď přijdete domů a lehnete si
a dáte si pivo? Já se vás na to ptám. Já se vás na to ptám.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Když už jste u toho, vemte si osmašedesátej.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Ne osmašedesátej.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, nechme.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Oháníte se tím. A víte, kdo byl součástí ruských vojsk tehdá, víte, kdo byl byl součástí nedílnou?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Nevím.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Ukrajinci, ano.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Jo takhle. Protože byl Sovětskej svaz, no tak jako. Tam byli nejenom Ukrajinci, ale mnoho dalších.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Takže se neohánějte tím.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Proč se vracíte k šedesátýmu osmýmu, jako proč se vracíte, já jsem vás ptám, jestli půjdete si dát doma pivo?

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Pomohl nám tenkrát někdo?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Já se vám tam, jestli vám chutná doma.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
No a myslíte si, že to bylo správný, že nám nikdo nepomoh?

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Vidíte to. Bylo to správný? Ale kdyby se bylo stalo, že nám někdo pomoh, tak jsme tady byli rozstřílený a zničený.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Jenomže my jsme sami nebojovali. Víte, v tom byl taky ten rozdíl. My jsme byli součástí Varšavské smlouvy.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
My jsme nebojovali. A to byla jediná naše klika.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
To byla klika, že jsem byli dalších dvacet let pod komunisty, jo? To jo teda.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Byl pokoj vlastně. /nesrozumitelné/
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Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Já jenom abychom to, pane Berounský, jenom, abychom to uzavřeli, zda vlastně protistrana vám naznačuje, zda nejste ve svém
pohledu sobecký?

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Určitě ne, protože je třeba si sednout ke stolu a jednat. A ne střílet a všechno rozbít.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
A ty tisíce mrtvých vám nevadí?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Necháme pan doktor Svoboda, prosím.

Miloš BEROUNSKÝ, automechanik 
Vy tam dodáváte zbraně a tím jste to zavinili.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Pan doktor Svoboda, prosím.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Já se vám nenápadně vmísím do hovoru, ale nevím, jak zněla otázka.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Otázka zněla tak, že zde slyšíme, že by Putin prostě neútočil na ty spojenecké země, kdyby se do toho zapojily. Pan Zaorálek
říká, že by to. Vy znáte tu ruskou mentalitu. Vy vlastně říkáte, že teď tím spadla ta maska.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Ano. Ano.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Jo, jestli ta obava je reálná z důvodů jejich mentality? Putin, víme, že to je psychopat, ten, prosím, racionálně nepřemýšlí, tomu
jsou.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
To nevíme, to nevíme.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No tak.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
On přemýšlí racionálně na ruský způsob, s tím je třeba počítat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak já bych třeba citovala včera pana Chodorkovského, který ho dobře zná, říká, že je to psychopat. Pan Kasparov také říká,
že to je pokrový hráč, nikoli šachista.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Na psychopata platí, že na něj zadupete, on velmi často stáhne ohon.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, oni jsou zbabělí. Oni jsou zbabělí.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Ruský imperialismus je tradičně zbabělý, to souvisí prostě s různými historickými komplexy té země. Ona si často nevěděla
sama se sebou rady a vždycky jako velmi ráda útočila na ty slabší kusy, které se oddělily od stáda. Na tom se vůbec nic
nemění. Putin by rozhodně nepodnikl takovouhle eskamotáž, jaké jsme teďka svědky, kdyby nebyl přesvědčen, že to bude
hračka. Teď se hrozně diví. A Ukrajinci si skutečně, promiňte, to není žádný patos, uvažuju zcela racionálně. Oni si zasluhují
zkrátka obdiv právě proto, že odmítli už takhle nesmyslně a planě kalkulovat, vždyť ty věčné úvahy, jako máme se postavit na
odpor, nebo ne, aby nás to nebolelo více, ony někdy svazují té oběti ruce. Ukrajinci zvolili úplně jinou cestu, oni moc dobře
vědí, že jim jde o všechno. Nám jde také o všechno, akorát že to nevíme. Jo to je jediný rozdíl. Ale ale ale zkrátka postupují
způsobem, který to Rusko. Rusko napřed odhodilo masku, projevilo se jako predátor, ale zároveň padá i další maska, a to
ruské nepřemožitelnosti. To, co předvádí Vladimir Putin, mne tedy pokud jde o tu, ten, ty výkony v poli, velmi udivuje a nemohu
sekat machry, že tohleto jsem od začátku tušil. Já jsem nepochyboval o jeho nelidskosti, ale pochyboval jsem o jeho
hazardérství, že se tam pustí suchou nohou. Naštěstí to udělal a samozřejmě válka ještě není skončena, to je pravda,
nemůžeme dělat ten ten ten účet, ale řekl bych, že Ukrajinci z toho už teď historicky vycházejí jako jako kladní hrdinové.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Kladní hrdinové.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
To ano. To můžeme Ukrajincům opravdu jenom sklonit obdiv za jejich statečnost, to nikdo nezpochybnil. Já bych se ráda držela
toho tématu. Zda tedy se obávat té ruské agrese. Pokud bychom se více vojensky zapojili.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Já bych řekl, ono, víte, to je celkem jedno. Nevíme, jaký je psychický přesně stav Putina ani to není tak důležité. Co ale vím
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úplně jistě, je, že on bojuje o život. V této chvíli mu jde o všechno, tzn. on když prohraje, tak skončil. A bůhví, jak by skončil.
Tzn. ta hrůza je v tom, že on vlastně se nemůže nechat porazit. Nebo i kdyby teda nevyhrál, tak to musí umět prodat doma tak,
že to vlastně to hlavní je splněno. Ten problém je v tom, že máme proti sobě někoho, kdo nemusí být psychopat, ale kdo nemá
kam couvnout. A proto si myslím, když jsem tady říkal, že ta Amerika a Británie říká, my to nechceme eskalovat, tak je to právě
proto, že v téhle situaci jsou skutečně na místě ty procenta, o kterých mluvil pan Kofroň, které tady jsou jako možnost, že on je
schopen použít zbraně i způsobem, který jsme si neuměli představit. On to sliboval v tom projevu. Řekl, pak uvidíte něco, co
jste ve svém životě neviděli. A já teďka jenom říkám to jako za Česko, které samo to rozřešit nemůže, ale připadá mi, že ti naši
partneři v alianci kalkulují právě s tímhle, že není jistota, že tenhle člověk by se nezastavil před ničím. Nikdy v historii se
bezletová zóna nevnucovala zemi, která má takové letectvo a jaderné zbraně. To se ještě nikdy nestalo.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Bezletová zóna se nemá vnucovat v Rusku, ona se má vnucovat na Ukrajině, kde nemají Rusové co dělat. A ta první forma by
měla být v tom, aby se humanitárně zásobili města, která on drží jako rukojmí. Vždyť on tam zabijí ženy a děti jenom kvůli tomu,
aby demotivoval ukrajinské vojáky v boji. To je, to je prostě hrůza.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
To je pravda, ale tomu vnucování dojde na místě Ukrajiny, kde on má letadla a protivzdušnou obranu a znamená to ničení
protivzdušné obrany a srážku s těmi letadly.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Pane ministře, vy jste úplně rezignoval na morální rozměr politiky. Vy jste na to úplně rezignoval. Já vás uznávám jako člověka,
já znám vaši jako profesní dráhu a jako všechna čest, akademickou dráhu, ale vy jste byl ministr zahraničí v letech, kdy jako
česká zahraniční politika upadla do...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Pane Vojáčku, ale já bych jenom chtěla říct, to teď opravdu s tím nesouvisí. Úkolem politiků, úkolem politiků a o tom mluví pan
Zaorálek a vlastně to prezentují i Američané, Němci, další prostě čelní představitelé státu, že mají také zodpovědnost za své
občany a vlastně ten střed je teď, jestli mají riskovat bezpečnost i svých občanů, aby ochránili Ukrajinu. V tom je vlastně ten
střed, ano, morální.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Co je nemorálního na tom, když já zvažuju to, jestli udělám krok, který bude stát tisíce mrtvých. Co je nemorálního na tom, když
si kladu otázku, jestli /nesrozumitelné/ bojové, bojové operace tady na omezení třeba Česka a Prahy. Co je na tom
nemorálního?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
To se nestane, nestane se to.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Protože si myslím, že se tu pletou dvě slova, obě začínají na Z. Zodpovědnost a zbabělost. Politici zakrývají svoji zbabělost
slovy o zodpovědnosti a já si myslím, že je potřeba, aby se k tomu vyjádřila i společnost. Demokracie není jenom o elitách. A
proto já, ačkoliv jsem podnikatel, tak postrádám tu věc, kterou jsme včera rozjeli, to je občanskou iniciativu, kde každý občan
celého demokratického světa může hlasovat pro to, jestli bychom měli zasáhnout. Tzn. založili jsme platformu /nesrozumitelné/ a
budu hrozně rád, když jí občané vyjádří svůj názor, a když i ti, kteří ho mají, ho budou těm ostatním sdělovat, protože spousta
lidí potřebuje vysvětlit, jak se věci mají. Samozřejmě strašit jaderným bubákem to jde jednoduše, ale...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
A to je tedy bezdůvodné.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Není to bezdůvodné.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Pane inženýre, jde o to, co říkal pan bývalý ministr. Putin 5. 3. řekl nebo varoval před vznikem té bezletové zóny a upozornil, že
ta země, z jejíhož území bude přicházet nebezpečí pro naše vojáky, bude považována za účastníka konfliktu. Pokud by tedy
stíhačky třeba startovali ze slovenského letiště, z českého, z polského, je možné, prosím, že ta raketa, jo, kdyby z Česka, aby
jsme mluvili o nás, že tady přistane raketa, která tady zabije děti. Zvažujete toto riziko, protože to zvažují ti čelní představitelé
států a Severoatlantické aliance, ano?

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Podívejte...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Takže byste byl proto, v klidu, byl byste pro to, aby třeba z Česka startovala ta stíhačka, která bude chránit ten prostor poté, co
toto řekl psychopat, válečný zločinec Putin?

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Já si myslím, že než nadávat Putinovi je potřeba zvážit alternativy.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, já se znovu ptám, jestli byste souhlasil, aby ty stíhačky startovaly z českých letišť.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Vy říkáte, jestli bych souhlasil s krokem číslo tři, my nejdřív musíme udělat krok číslo jedna a musíme vyslat jasný signál...
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Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
To musíte nějak provést.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Musíme vyslat jasný signál, že je tady nějaké ultimátum, že má několik dnů na to, aby prostě předvedl, že umožní...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale promiňte, pane inženýre, protože o tom to je, jako proto to NATO nechce, Amerika to nepřipouští. Já se znovu konkrétně
zeptám. Toto když řekl ten Putin, jste pro to, aby stíhačky NATO startovaly z českých letišť a pak jsem třeba přistála bomba,
která by zabila, jo, i české děti, jo, budeme mluvit...

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
V prvé řadě ta bomba tady může přistát kdykoliv. Podívejte se na ten /nesrozumitelné/, který letěl z Ruska až do Záhřebu a my
jsme ho jenom sledovali. Kdyby to spadlo tady u nás, tak to mohlo zabít desítky, stovky dětí a bylo to tady. To je jenom náhoda,
že se to nestalo. To, že jsme poslali, nevím, kolik tun dělostřeleckých granátů, to je jenom otázka, kdy nám je Putin s díky vrátí,
a to, že některá z těch střel sem může doletěl.. Víte, já když jsem byl na vojně, tak já jsem elektrotechnik a já jsem měl na
starosti záležitost řídicích systémů protiletadlové obrany a moc dobře vím, jaké, jaká je pravděpodobnost, když tyto stroje létají,
že doletí někam jinam. Ta pravděpodobnost toho, že tady nějaká ta raketa skončí, tady je pořád a já bych se toho nebál.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak pan doktor bude reagovat, prosím.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Já jedině, na co asi zareaguju, tady kolegové vlastně vystupují hodně v té, řekněme, morálně normativní rovině, jak by ty věci
ideálně měly být. Já chápu, že i o tom je politika, ale je potřeba říct, že ta politika musí mít i ten druhý rozměr, a to je ta,
řekněme, čistě racionální, chladná kalkulace. A to, co jsem zatím jako slyšel, tak mi přijde, že to je všechno o té morální rovině,
kterou já uznávám, všichni se tady shodneme na tom, že Ukrajinci jsou hrdinové, a že prostě si zaslouží maximální možnou
podporu. Teďka je otázkou, kde je ta hranice té maximální možné podpory, aniž by to znamenalo pro nás nepřiměřené riziko. A
tady my se asi nějakým způsobem lišíme kromě teda asi tady pána.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Pane doktore, já si myslím, že ta hranice je právě v té úrovni té morálky, protože jestli se večer podívám na zprávy a nemůžu
potom usnout, tak mě ty racionální argumenty nepřesvědčí k tomu, že budu klidný, a že budu spát.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak prosím, ještě reagujte, pane doktore?

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Není na co.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Není na co. Tak jenom chtěl pan doktor Svoboda, prosím.

David SVOBODA, ukrajinista a historik 
Jenom takovou doufám, že praktickou a méně moralistní vsuvku. Samozřejmě jako analytici a politici jako pan Zaorálek se
obávají jistě ne bezdůvodně toho, co se stane, když bude zvíře zahnáno do kouta, tím zvířetem je samozřejmě Putin, ale my se
musíme strachovat také toho, co se stane, pokud on z toho vyjde vítězně, pokud my mu umožníme, aby tu kampaň svou, byť
nenaplní ten jeho nejvlastnější cíl, aby jí doma prodal jako vítězství. Jako mně už se, já už po repríze s tímhle tím člověkem moc
netoužím. Já bych byl opravdu rád, kdyby se ten jeho dějinný příběh nějakým způsobem uzavřel. A je jako do značné míry i v
našich rukou, jak rychle se uzavře.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No a jak byste ho uzavřel?

David SVOBODA, ukrajinista a historik 
No, já jsem jednoznačně pro letecký most, pro humanitární vzdušnou podporu měst a míst, která se před našimi zraky mění v
dějiště tragédie. A skutečně ono vlastně i na té morálce ale je něco hrozně praktického, protože ono to vypadá vzletně, že se to
nedá změřit pořádně. Ono to netopí, ono to nesvítí, ale jako společnost bez morálky a v tomto případě západ, který tomu
všemu bude jenom přihlížet, on se ocitne v šíleném morálním nebo v šíleném vzduchoprázdnu, tam vlastně jako budou strašně
poškozeny ty instinkty, to NATO se tím jako.., obávám se vydatně rozklíží, protože jako určité ty starší členské země, které už
teďka vlastně spatřují celou tu věc z dálky a nemají asi důvod se ruské vojenské moci teď už tolik obávat, no tak si můžou dát
pohov, budou na to tak nějak, jako tak nějak se zavede, že se to vlastně dalo jako nakonec vydržet všechno, zatímco Putin
pořád bude mít zálusk na ty slabší členy toho stáda, čili posovětské země, Pobaltí rozhodně, já si myslím, že v takovém případě
nastane hvězdná hodina expertů na pobaltské státy, jestli víte, co tím míním. A jako pokud jde třeba o naši zemi, já bych se
necítil zase tak jako bezpečně na základě toho, že někde neingerujeme, vždyť už to přece vybuchlo ve Vrběticích. My už jsme
vlastně napadeni byli, jo, že to zabilo, v uvozovkách, jenom dva lidi. No já bych si netroufl to jejich příbuzným říct do očí, ale
prostě my v té válce jsme, je to válka zatím relativně pořád fešácká, ale prostě to se jako zcela logicky bude stupňovat. Ono se
to vystupňovalo i na té Ukrajině ostatně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak paní europoslankyně?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Ta slova, děkuju, protože říkáte to jako někdo, kdo je mimo politiku, ale my jako politici na té evropské úrovni rozhodně
bojujeme za to, aby se využily všechny prostředky, které jsou ještě na té hranici, kdy Putin nemůže říct, že zaútočilo NATO, a to
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je právě to zásobování Ukrajiny těmi zbraněmi. Jsou v podstatě dvě možnosti a tady experti to dobře vědí, že buď vyzbrojíme a
podpoříme Ukrajinu tak, aby se ubránila sama i přes ty ztráty a proti těm ztrátám se dají postavit ty humanitární koridory.
Samozřejmě, že s tím rizikem, že ten Putin to nebude respektovat, ale to je zase ten jeho problém obrovský a ta naše odvaha
do toho jít a tam já vítám teda třeba i ten návrh na ty modré přilby, na tu ochranu tady těch koridorů.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No a paní europoslankyně, tak vy, samozřejmě část europoslanců, vy k nim patříte, žádají vlastně tu leteckou ochranu pro
humanitární koridor. Proč to tedy nejde zařídit? Co se dozvídáte z těch míst, která by to zařídit měla? Jo, protože takto je to
zatím ve formě jakési deklarace a všichni bychom si přáli, aby právě uprchlíci mohli odejít, aby měli dostatek všeho, potravy a
podobně. V čem je ten problém, proč to nejde zařídit, konkrétně.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Musí být odhodlání členských států, musí do toho prostě jít společně a je potřeba, aby tam...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No a o to mi jde. Víte co.. Tak proč není ta ochota?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
No, je to určitě ta obava a váhavost na té, řekněme, úrovni těch hlav států, Rady Evropské unie, která musí na tomto
spolupracovat. Tady je pořád ještě větší ochota k ekonomickým sankcím, pořád ještě větší, než se zapojit tady do této, do této
podpory.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Podívejte se, to mi není jasné. Je třeba dělat všechno, co můžeme v té oblasti pomoci, v oblasti zbraní, je třeba dělat všechno,
co můžeme v oblasti ekonomické, protože i ta se může ukázat být velice významnou, protože financovat válku je stále těžké a
třetí je třeba aktivitu v oblasti diplomacie. A tady s vámi nesouhlasím, že nemůžete dělat víc. Já už dneska v diplomacii nejsem,
ale je možné se domluvit s Ukrajinou, ať se na základě čl. 51 žádá o pomoc mezinárodní společenství, předložit to radě
bezpečnosti bez ohledu na to, že to tam nemusí /nesrozumitelné/ projít, tak to dát na Valné shromáždění, a to, co vy říkáte, je
třeba, aby se skutečně /nesrozumitelné/. My nemusíme sedět, ne, my nemusíme sedět se založenýma rukama.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
My nesedíme se založenýma rukama. Humanitární koridory to je jedna akce. Já říkám, že se samozřejmě snažíme zajistit
například podporu těch, kteří mohou zprostředkovat. Jednáme s Turky. Já jsem včera měla jednání s tureckými poslanci,
protože Turecko je náš klíčový partner a je ochotné podpořit a podporuje Ukrajinu. Takže diplomatické jednání...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Podporuje, také má zvláštní vztah k Rusku. Takže já jenom, abychom věděli, Turecko...

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Ale když vidím, jak Turci utíkají z území Ukrajiny, ona má hlavně také vztah k Ukrajině. Takže já za sebe mohu říct...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Prosím, kdyby... Ale to je zajímavé... Takže Turci vám...

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Turky, kteří se teď postavili za Ukrajinu, a to je myslím, že dobrý signál.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Ale to je dobrý signál, že se aspoň za Ukrajinu postavili Turci. Ale já se stydím za to, že Ukrajinci přicházejí s vtipy, které říkají,
my jsme chtěli, aby nás přijali do NATO a teďko některé členské země NATO žádají, aby je přijali do...

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Do Evropské unie.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Ne, ten vtip je, že Ukrajina žádá, aby byla přijata do NATO a zatímco některé členské země NATO teď žádají, aby byly přijaty do
Ukrajiny, protože ona je mnohem statečnější.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Já bych tady v tomto nevtipkovala...

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Ukrajinci takto vtipkují. Podívejte se na jejich sítě.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Já odpovídám na dotaz a nebo výzvu pana Zaorálka. Diplomatické aktivity musí být součástí, musí být součástí stejně tak,
jako... Tak ta vojenská aktivita musí dál pokračovat, samozřejmě.

divák 
To, že by se opravdu vyvolaly jednání o těch modrých přilbách, o té podpoře těch mírových sborů, tak si vemte, že Putin by v
Rusku ztratil podporu svého obyvatelstva, a to potřebujeme taky. Na základě čeho? Protože by viděli, že nejenom...

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Jak by to věděli, jak by se to dozvěděli? Vždyť oni ani nevědí, že je válka na Ukrajině, prosím vás, komunikujeme s osmi tisíci
klienty, kterým jsme vypli alarmy, protože ještě pořád s nimi můžeme komunikovat a oni nám tvrdí, že...
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Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, s dovolením, toto je důležité, co tvrdí klienti, protože vy jste z Jablotronu.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Několik tisíc klientů nám tvrdí z Ruska, že jejich armáda zachraňuje matky a děti, které tam vraždí ukrajinská armáda. Tam jim
jsou prezentovány ty videa, který tady vidíme, že to je zvěrstvo ukrajinských fašistů, vždyť to je úplná demagogie.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak, chtěl zareagovat pan Meloun, prosím. Vy jste v Rusku pracoval?

Jiří MELOUN, podnikatel z Horní Černé Studnice 
Já jsem v Rusku byl jenom, jenom studijně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Aha, tak já jsem dostala informace, že jste tam i pracoval. No tak ale byl jste tam, studoval jste, tak prosím?

Jiří MELOUN, podnikatel z Horní Černé Studnice 
Já si myslím, že, že je pravdou to, co říkal pan Zaorálek. Já jsem sice člověk, který podporuje, podporuje tu myšlenku
aktivnějšího odporu a vojenské podpory, podpory vlastně toho humanitárního odsunu nebo těch koridorů. Na druhou stranu si
myslím, že je pravdou i to, že Putin je skutečně zahnaný, zahnaný do kouta, a že prostě pokud máte psa, který stojí v koutě, tak
může začít být nebezpečný. Tzn. pojďme, pojďme hledat, hledat doopravdy metodu, která jednoznačně ukáže naši sílu, a
přitom na druhou, na druhou stranu prostě bude znamenat, že pro Rusko tam vznikne nějaký prostor, ať už s Putinem a nebo
bez Putina, ale prostě musí tam být nějaká varianta.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Já teda chci říct jednu věc, aby to tak nevypadalo. Mně to připadá, že se fakt něco povedlo i v té oblasti NATO a obrany,
protože já se vám přiznám, že před lety nebylo úplně jasné, co aliance udělá ve chvíli, kdy se stane situace podobná téhle. Já
sám jsem si nebyl jist, kdyby došlo k nějakému narušení na Pobaltí a podobně, jestli by skutečně se ukázalo, že NATO funguje,
že ten článek prostě platí. A pro mě je to ta zkušenost, která je samozřejmě tragická a strašná, ale to, že aliance v této chvíli
dává jasně najevo, že my jsme připraveni se bránit, že každá píď země aliance bude chráněna, to je pro mě veliké zjištění. A já
myslím, že to je velké zjištění i pro Putina, protože já nepochybuju o tom, že on, když tu operaci spustil, tak se domníval, že
západ je slabý, do toho škrtnu, ono se to rozpadne, NATO není schopno akce a ta informace, která teďka přišla, že aliance drží
pohromadě, že tady je ze všech stran, z Německa, Spojených států ujištění, že narušení států aliance znamená jednoznačně
odpor všech, to je podle mě také nová situace. A já si toho velice cením. Takže není to tak, že jsme nějací zbabělci. Já věřím,
že dneska všechny země dávají najevo jednoznačně, že jsme připraveni se postavit Putinovi. Jediná věc je, jak zacházet s
Ukrajinou tak, abychom konflikt neeskalovali do podoby, který povede k něčemu, za co zaplatí spousty lidí.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, tak pan Vojáček chtěl zareagovat.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Mně z toho co říkáte, přijde, že jako vy jste naprosto spokojený s tím, že jsme jednotní. To, že jestli z téhle té války berete
jenom to, že NATO je jednotné, tak to máte ten morální žebříček opravdu jako hodně nízko. A ještě jsme se nebavili o tom,
pořád se bavíme o tom, že děláme jako maximum, neděláme maximum, jako naše armáda má plný, plný sklady BVP, tanků, ví
někdo, jestli tam šli? Neví.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Ale proč bychom to měli vědět? Nezlobte se na mě, mně vadí od prvního okamžiku, že my na tiskovkách říkáme přesně, co tam
posíláme. Z vojenského hlediska přece o tom není třeba všechno troubit. Já jsem spokojen s tím, že máme teď informaci o
globálním tom, co posíláme. Já jsem pokládal za chybu, že jsme ty informace zpočátku dávali, že jsme to skoro vypočítávali, už
jenom chybělo, kam to pošleme. Pak přišlo stanovisko ministra obrany Ukrajiny, který sám nás vyzval, abychom ty přesné
informace o tom, co dáváme, nedávali. To je přece vojensky jasné.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Nesmysl. Vy dobře víte, že u nás se utajuje hlavně to, co se nám nepovedlo a co nechceme, aby se vědělo.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Hlavně si myslím, že.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
No ale promiňte, pane Vojáčku.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
To mi vysvětlete, jak jak to, že novináři byli přizváni k tomu vlaku, tam se fotily ty kulomety, samopaly, dělostřelecká munice. A
najednou najdou to nejde jako, jak to?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Není to právě kvůli bezpečnosti? Copak vy se neobáváte.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Vysvětlete mi, vysvětlete mi to. Vysvětlete mi přesně, co to znamená, když se vyfotěj ty tanky na těch vlacích?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale pane Vojáčku, promiňte, vy jste bezpečnostní analytik.
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Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Ano, ano, právě proto to říkám.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Prosím, je dobře, aby nepřítel věděl.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Je to úplně jedno.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Jaké zbraně posíláte tedy.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
To je úplně jedno.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
To je taky jedno. A proč je to jedno, prosím vás?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
My jsme číslo dva na ruském seznamu nepřátel.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, ale prosím vás, mně jde.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Když v Mladé frontě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Já jsem myslela, že je dobře, když tedy jako nepřítel neví, jaké máte zbraně?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Je to úplně jedno.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
A proč je to jedno?

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
To, co my máme.

Milan BEROUNSKÝ, automechanik 
/nesrozumitelné/ by měly být anonymní ty dodávky.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
A proč? Řekněte mi důvod.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, prosím.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
A proč, proč, co?

Milan BEROUNSKÝ, automechanik 
Aby se dostaly do místa určení, tak jak mají, aby nebylo riziko, že je prostě někdo zneužije, že prostě jo.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
Plácáte nesmysly. Není to pravda, není to pravda, tak ta fotka, ta fotka, která se objeví novinách, toho, že tady někde prostě v
Přáslavicích jedou tanky na na na tu železniční vlečku, ta nikoho neohrozí, nikoho.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
To je ještě větší zbabělost přiznat to, že mu vůbec pomáháme, jako to je, je to je to skutečně smutné, jak vy říkáte o tý jednotě
NATO, prosím vás, kdybyste byl v Estonsku nebo v Litvě, měl byste taky tenhle ten pocit tý sebejistoty, že prostě jestli se něco
šustne, to NATO nás zachrání. Já se obávám, že prostě i kdyby ty rakety, jak vy říkáte náhodou dopadly sem k nám, tak to
NATO nebude reagovat až tak, jak jak si představujete.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Nevím, kde to berete, já teda podle toho, co slyším, tak ze všech stran cítím a slyším ujištění, že ve chvíli, kdy se překročí metr
st států NATO, tak zasáhne se. To jsem slyšel už ze všech relevantních činitelů, takže nevím, odkud ty pochyby, dneska k nim
není důvod, zaplaťpánbůh. A to vám říkám že je velká zpráva.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
A já se zeptal na ten, na ten ruskej vojenský dron s tím, s těma výbušninami. To to jako nebylo nic?

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Podívejte se, jde o to, když Rusko napadne některý ze členských států, a ne když mu tam.
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Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
A nebo to tam spadne omylem, že jo.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Ano.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Takže když k nám začnou omylem padat jejich rakety, budeme taky říkat, že, že vlastně ještě jako nic?

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Ano, ano, protože vlastně.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Budem říkat.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
V minulosti se už někdy stalo, že dokonce vypukl velký jaderný konflikt jenom proto, že k němu chybělo jenom kousek v 60-tých
letech.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, pan doktor Kofroň, prosím.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Proto je zřízená červená linka mezi Spojenými státy a Ruskem, aby se podobné věci vysvětlily a nevypukla válka jenom proto.

Jiří VOJÁČEK, vojenský analytik 
To je úplně přesně proti tomu, co jste tady říkal na začátku, úplně proti sobě. Úplně stoprocentně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak já bych poprosila pana doktora Kofroně prosím.

Jiří KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Malá jako připomínka, tady padlo. Padla jako otázka, jestli by NATO zareagovalo, kdyby se najednou ta krize začala dotýkat i
nás, ale pokud teda tenhleten názor zastáváte. Já tu obavu vnímám jako zčásti racionální, tak ale potom bude asi ještě větším
problémem jako skutečně realizovat tu bezletovou zónu. Protože je, protože my to reálně nebudeme dělat my. To bude dělat
někdo jinej, to chceme reálně po USA, po Francii, po Německu. A jestliže vy se bojíte, že by Francie, Německo atd. Tyhlety
státy nás nebránily v okamžiku přímého napadení, tak mi není úplně jasný, z čeho vychází předpoklad, že budeme schopni teď
změnit postoj těchhle těch států, aby reálně poskytly své síly pro vynucení té bezletové zóny.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale tak my o tom diskutujeme jako o možnosti, o tom.

Jiří KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Akorát mi nepřijde úplně ukotvená v realitě teda v tomhletom.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Ano, proto znovu opakuju, že jako jednu z možnosti vidím zapojit masy, zapojit nikoliv elity, ale lidi, aby ty lidi, kteří to vidí, kteří
dneska mají díky těm moderním technologiím ty informace dnes a denně, dostali z jedné strany od odborníků vysvětlení. A
myslím si, že těch odborníků tady máme, kteří to dokáží vysvětlit. A na druhou stranu, aby měli možnost se k tomu vyjádřit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak pojďme, chtěl nahoře hovořit pan Kaska. Pane Kasko, poprosím.

divák 
Ano, já ještě bych se chtěl vrátit k té otázce pravděpodobnosti. Padlo tady, že Putin je zahnaný do kouta a je nevyzpytatelná
jeho reakce. A může být i jaderná a že můžou umřít tisíce lidí i u nás. Ale otázka je, co když ten Putin skutečně uspěje na ty
Ukrajině a v podstatě vyhlásí vítězství, co bude pak dál, jaký budou scénáře. Ne, není ta pravděpodobnost vyšší, že ty životy
zmařený, že jich bude ještě víc v případě jaderného konfliktu?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Poprosím pana doktora Svobodu, aby odpověděl.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Já jsem s pánem zajedno. Takhle. Já se domnívám, že je velmi důvodná obava. Jsou různé jako scénáře, jak by Putin mohl na
Ukrajině tu situaci ustát, no tak zřejmě ten maximalistický plán, že odstraní Volodymyra Zelenského, že ho zajme, že ho popraví,
že bude okupovat větší část Ukrajiny. No nejeví se to moc pravděpodobné, především by to bylo jako velké sousto a dost
možná by se tím otevírá otevírala vrátka k nějakému afghánskému scénáři. Ale já mám obavu a jako není to z mé hlavy. Někteří
ukrajinští analytici hovoří o tom, že on vlastně může vystavit minimálně levobřežní Ukrajinu, čili vlastně na východ od Dněpru,
masivní ničivé kampani, poničit tam veškerou infrastrukturu. Tu zemi, to území ani nebude okupovat, ale stáhne se a bude to
doma prodávat jako vítězství jako svého militarizačního plánu. Tzn. že skutečně to si vyžádá jako obrovské /nesrozumitelné/
ukrajinských civilních obětí. Putin se bude tvářit jako vítěz, bude říkat, vidíte, tady snad nějaké ještě vojenské struktury
ukrajinské. Nevidíte, tady neroste ani tráva. Vidíte tady snad jako nějaké nějaké, natož nějaké NATO? Také ne. Prostě bude
tomu říká vlastně té pustině, v kterou to promění, demilitarizovaná zóna. A z tohohle hlediska, pokud on opravdu vlastně tuhle
tu misi nějak naplní, no tak bude zřejmě v pokušení jako ten úspěch někde zopakovat. Zopakovat ho, řekněme, pořád jako v
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tom v tom svém makrohazardérském modu. V případě těch pobaltských zemí, tam už bychom skutečně hájili své vlastní
hranice. Tam už by asi také nic jiného než skutečně jaderné vydírání nepřicházelo v úvahu, protože on ví, že jsou členskými
státy NATO. Mě pořád připadá i praktičtější vlastně hájit NATO a hájit naši vlastní bezpečnost. Ukrajinci prominou, ale vlastně
nad jejich cizím územím, než si nechat pouštět to riziko až k vlastnímu prahu jo, to je také prostě faktor, který musíme vzít
/nesrozumitelné/.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano. Tak prosím, vy jste chtěla reagovat, prosím.

divačka 
Dobrý večer. Já jsem jenom chtěla dodat námitku jako Ukrajinka, že teď víceméně všichni moji spoluobčané zajišťují to, aby
Evropa dále mohla normálně žít, protože jak všichni říkáte, Putin nemá kam jít. On on jako on se nemůže vrátit, on nikdy
neřekne, chybu jsem udělal, jo, sorry, von prostě bude jít tímhle směrem sem. A pokud tam nebude Ukrajina, tak on bude tady.
A buď všichni teď na chvilku stanou Ukrajinci a všichni spolu. Já vim, že to asi zní jako hodně vysoko, ale to je prostě dvě
možnosti. Buď Ukrajina padne a jak říkal náš prezident vlastně před chvilkou, padá Evropa, anebo se teď spojíme a postavíme
se mu, protože on není prostě, není jiná cesta. Buď tam, nebo zpět. Není vpravo, není vlevo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ne, já bych nechala, nechal bych na to zareagovat pana doktora Kofroně, prosím, na tento názor.

Jiří KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Tak jediné, jak na to můžu reagovat je, že já si, prostě tady pořád narážíme na ten problém, že pokud mají například státy, jako
je Polsko a USA problémy dohodnout se na tom, aby přesunuli migy 29 na Ukrajinu, což je pořád letová zóna, tak prostě bavit
se tu o bezletové zóně je trošičku trošičku absurdní. Znovu já tím nijak nesnižuju to hrdinství Ukrajinců, oni si zaslouží podporu,
ale tady prostě v tenhle okamžik narážíme na meze možného, co se týče postoje členů aliance. A Poláky bych opravdu
neobviňoval z toho, že oni jsou nějakým způsobem zbabělí nebo že v Rusku nevidí nebezpečí.

divák 
To je možná to, o co se snažíme, posunout ty meze tím tím tím naším tlakem k tomu, aby, aby to doopravdy fungovalo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Pojďme, další věci, to jsou sankce, protože pan prezident Zelenskyj včera před americkým kongresem opět vyzýval tedy,
abysme dělali. Nebo Amerika, jako vyzývám vás, dělejte víc, jo. A navíc tedy, aby všechny americké přístavy byly uzavřené pro
ruské zboží, zdůrazňuje, že mír je víc než zisk. Takže jo, na Evropu je tlak tedy nebo apel od pana prezidenta Zelenskyho,
abychom dělali víc. Děláme už opravdu maximum nebo můžeme přidat?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Já myslím, že Evropa udělala hodně, ale neudělala v těch sankcích ještě všechno a hlavně to nejdůležitější. Neodepla se od
plynu a nafty a uhlí. Já mám tady jeden takový návrh, s kterým o kterém hovořím s kolegy.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Počkejte. Když jsme u toho plynu a uhlí.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
A především jde o to nefinancovat ruskou válku, protože 600 000 000 eur jde každý den Putinovi. A já říkám.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Tak paní europoslankyně, nemusíme zastavovat plyn, hlavně mu neposílejme ty peníze. Peníze mu pošleme na zmražené účty.
Tzn. že pan Putin bude vědět, že na zmraženém účtu má každý den 600 000 000 euro. A bude na něm, jestli on si řekne, že
raději přestane střílet, anebo nebude dostávat ty peníze. A jestli nám vypne tu, tedy to tu ten plyn a naftu, nebo ne, to bude na
něm, protože on v ten moment. My, já si myslím totiž, že je strašně těžké pro šéfy států říct, nevypneme, nezavřeme kohoutky.
Já jsem to podepsala, protože já si myslím, že to je jasný signál k tomu, že prostě my nechceme financovat Putinovu válku, ale
ty peníze jsou pro Putina strašně důležitý. A nám jde především o to nefinancovat tu válku.

To, to je výborný nápad. S tím jako souhlasím.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Zmražené účty, tam to máte

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, to je skvělé. A jenom prosím zase, abychom šli do praxe, paní europoslankyně, prosím, abychom šli do praxe. Toto by se
občanů Evropy nedotklo, pokud by došlo k zastavení ropy a plynu. To by podle všech ekonomů byla totální katastrofa pro
Evropu, začala by válka o ropu.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Okamžitě ne, zásoby tady jsou, to není fantasmagorie.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ropy nejsou, ropy nejsou.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Jsou jiné zdroje, dá se to, dá se to nahradit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Jaké?
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Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
No tak z jiných států, odkud dostáváme.

divák 
Jedná se Saudskou Arábií o ropě?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
To víte, že se jedná, ale to je právě ta věc, o které se netoubí do světa.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Paní europoslankyně, já jenom že.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Alžír, Katar jsou zdroje.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale oni nemají takové kapacity a není to, jak jsem /nesrozumitelné/ prosím.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Je, je. Samozřejmě je to problém, ale je to pořád to samé, jestli chceme se raději dívá na to, jak financujeme Putinovu válku, jo.
Takže my přicházíme s tím návrhem dávat mu peníze na zmražené účty.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano. A jakou to má, bže to je dobrý nápad.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Je věc, o které vím, že se uvažuje prostě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, to je dobré.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Dobré je, že prostě návrhy, to já akorát souhlasím, protože si myslím také, že je třeba něco dělat. Jenom chci připomenout, že
ministryně Ber Berbocková, německá, teďka vyjádřila se, že pokud se zastaví plyn a ropa, tak se zastaví ekonomika, půjde do
recese, bude se hroutit. A říká a pak se stane přesně to, co si pan Putin přeje. Jako v podstatě vytvoří takovou sociální
nestabilitu. To bude vlastně velký výsledek jako téhle operace, takže jestliže tohle se teďka diskutuje v Německu, tam se píšou
o tom teďka články a zvažuje se, jestli toho nebude mít daleko ničivější účinek vlastně na nás. Takže já myslím si, že je v
pořádku, že přemýšlíte nad těmi alternativami, jenom upozorňuju, že ve všech těch krocích, které děláme, vždycky jde o to,
jestli ty naše kroky nebudou nakonec ještě více ničivé než metody, které možná vypadají méně nápadně a o kterých třeba ani
moc nemluvíme. A které pracují a mohou nás dovést k výsledku, který já nevím teďka, co přesně má být.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/ 
Například.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Protože, víte, já si osobně myslím, že z téhle války nás stejně doklad dokáže dostat jenom nějaká dohoda a nějaký kompromis.
Já prostě nevěřím tomu, že.

Dalibor DĚDEK, podnikatel, aktivista 
Mnichovská by byla dobrá, použijte ještě to místo jednou, jo, to by bylo super.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Ano, ano. Ale řeknu vám, jaká dohoda jako. Víte, já si myslím, že se z toho jinak nedostaneme jako. Dokonce už prezident
Zelenskyj řekl, že se nechce cpát do nějakého klubu, ve kterém ho nikdo nechce, jako že cítí, že vlastně ta aliance. To byla
podle mě naše obrovská chyba. My teďka říkáme, co dneska dělat. Já si myslím, že.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale pojďme k té dohodě. To je pravda, to s tím máte naprostou pravdu.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Jenom upozorňuju na to, že je škoda, že jsme se na tohle nezmohli dříve, protože to, že jsme nabídli Ukrajině NATO, nedali
jsme ji ale akční plán, to, že jsme nabídli členství v EU, ale nejsme schopni to doručit, to je možná to, co dneska tu Ukrajinu
devastuje. Takže vlastně do určité míry jsme to monstrum Putina vytvořili my sami. A teďka co dělat. Já to řešení vidím v tom,
co se mi podle mě naznačuje i v těch výrocích, které dneska padly, tak jestliže neutralita je určité řešení, a dokonce to připouští
i prezident Zelenskyj, tak to je jedna věc. Druhá věc je třeba ta garance, o které se mluví. Garance bezpečnosti, kterou by
poskytly Spojené státy a země. A která by teda nebyla tím, co bylo budapešťské memorandum, což byla jenom deklarace.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Já jenom, připomeňte mi o jaké neutralitě pan prezident Zelenskyj hovoří?

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničních věcí /ČSSD/ 
Ne, on mluví o tom, že se nechce cpát nebo řekl něco takového jako.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
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Ne, počkejte, to řekl ohledně NATO, že to už pochopili, že do NATO nepůjde Ukrajina, ale vlastně to bych poprosila pana
doktora Svobodu jako ukrajinistu. Co se týče té dohody závěrem, protože vlastně Ukrajina včera bezpečnostní poradce pana
prezidenta Zelenskyho řekl, že chce vlastně ty hranice, rok 91, a že nechce, to už řekl předtím pan Zelenskyj, že nechce tu
neutralitu, jako má třeba Švédsko nebo Rakousko. Jaké šance vidíte tedy v těch dohodách?

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Já se jako historik dost nerad vyjadřují o budoucnosti.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ale no já vím, ale znáte to, jste tady jako ukrajinista také. Máte znát tu mentalitu

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Rozuměli jsme si, rozuměli jsme si. No mentalitu pana Zelenského. Já tady nechci hodnotit mentalitu, mentalita Ukrajinců je
zkrátka taková, zaplaťpánbůh za to, že oni ten scénář, a to můžu říct rovnou, ten scénář, který by počítal s neutralitou Ukrajiny
prostě jako občanská společnost odmítnou. Protože to, co se teď na Ukrajině děje, to je prosím pěkně plod té neutrality. Pokud
jde o to, co vlastně vynáší ven pan Podoljak a pan Zelenský vysílá signály. Ono není zcela správné nebo korektní jako nečinit z
těchhle náznaků nějaké závěry, protože Volodymyr Zelenskyj se zrovna tak před americkým tiskem asi týden, 10 dní zpátky
vyjádřil v tom smyslu, že sice ví, že vstup Ukrajiny není, do NATO, není na pořadu dne, ale že by chtěl ty garance té její
neutrality pouze do té doby, než se to podaří, než se tak stane. Čili Volodymyr Zelenskyj naznačil, že pořád ten úmysl vstoupit
do NATO trvá. A to, že se teď v tom informačním šumu objevují takové ty, takové ty náznaky, že by na to možná zcela
rezignoval. Já bych tomu opravdu jako nepřikládal nějakou předčasnou váhu už jen z toho důvodu, že zrovna tak se mezi těmi
požadavky, neodolatelnými požadavky, které vzneslo to Rusko, objevuje, že Ukrajina bude muset uznat tu územní kořist, které
se Putin zmocnil v roce 2014.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano a pane doktore, závěrem. Ta dohoda je vůbec možno, aby Putin s prezidentem Zelenským tedy uzavřeli tu dohodu?
Protože u dohody musí vždy nějaký kompromis nebo se to bude muset rozhodnout jenom vojensky, kdo tedy bude mít silnější
pozici?

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Putin přece nechce uzavírat dohodu proto, aby z toho nevyšel jako vítěz, jo, jako pro něj je tohleto /nesrozumitelné/. To
znamená, Ukrajina se v jeho jako ideologickém konstruktu. A tady se nemylme, on uvažuje mnohem méně prakticky, než by se
zdálo, a to je jeho výhoda. My jsme vlastně pragmatici, praktici. On skutečně uvažuje v těch scénářích, že tu zemi chce zničit
nějakou formou, ať už samozřejmě jakoby přímým povražděním populace. Toho jsme svědky teď, ale každopádně podlomit její
jako mezinárodněprávní subjektivitu. A ta představa, že jako poté ničivé kampani, kterou on provedl se najednou jako Ukrajina
uvolí splnit ten jeho zásadní požadavek, který on bude moci doma i ve světě prodávat jako své vítězství. Vidíte, Ukrajina chtěla
do NATO, ona je neutrální, vždyť vůbec jenom ten pojem NATO v té jeho agresi je strašně falešný. To nebylo vůbec na stole,
to nebylo na pořadu dne. Dokonce i ty vznášené obavy Ruska, že se bojej NATO.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Ano, ale pojďme, protože už musíme končit, kdy by to tedy mohlo skončit, ten konflikt?

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Až až dojdou Vladimiru Putinovi rakety, až mu dojdou vojáci, až mu dojdou peníze, až mu dojdou rakety.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Pane doktore.

Jiří KOFROŇ, politický geograf, FSV  UK  
Je-li pravdou, že skutečně žádná dohoda ze stran nebo žádný, žádný ústupek ze strany Ukrajiny není možný, tak v ten okamžik
skutečně si počkáme asi na nějaký nějaké rozhodnutí na bitevním poli, které může trvat řadu týdnů.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Milí diváci, čas bohužel vypršel. My příští týden budeme v tématu pokračovat z úhlu, který už se dotýká i uprchlíků. Jak podle
vás zvládá Česko nápor válečných běženců z Ukrajiny, je naše pomoc dostačující, jak předejít humanitární katastrofě a
nezapomínat na vlastní občany? Vše, co máte k tématu kolem uprchlíků k nám do Česka, přijďte diskutovat, přihla, bude tady
ministra Bartoš. Přihlaste se na telefonu 2 61 13 7766 nebo na e-mailu máteslovo@ceskatelevize.Cz. Milí diváci. Já vám děkuji,
těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Na shledanou.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 241 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


Postoj Ruska k agresi na Ukrajinu
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 10:37 , Sledovanost pořadu: 85 648 ,
Pořad: 07:00 Ranní Televizní noviny , AVE: 2 124 510,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,95
Tereza JANDOVÁ, moderátorka 
V médiích na Západě jsou často k vidění záběry protiválečných demonstrací z Ruska. Těch se ale účastní jen malá část ruské
populace a jejich názor je tvrdě potlačován. Většina Rusů totiž Vladimira Putina a útok na Ukrajinu podporuje.

Patrik BALCAR, redaktor 
Pro svět a také zhruba čtvrtinu Rusů nevyprovokovaná invaze. Nepochopitelné ničení, vraždění nevinných civilistů, tragédie,
kterou v dnešní době v Evropě nikdo nečekal. Pro mnohé Rusy je to ale speciální vojenská operace. Většina obyvatel země
válku na Ukrajině podporuje.

student vysoké školy v Rusku 
V ukrajinských městech probíhá speciální vojenská operace ruské armády. Jejím účelem je ukončit válku, která začala před
osmy lety na Donbase.

Libor DVOŘÁK, komentátor Českého rozhlasu 
Není rozdělené půl napůl, ale zhruba tak na čtvrtinu proti třem čtvrtinám. Obliba prezidenta Putina těsně před tou válkou, když
se to všechno chystalo, se zvedla o 10 % a nyní je na 77 %.

Patrik BALCAR, redaktor 
Rusové si často myslí, že jejich armáda na Ukrajině bojuje proti nacistům.

obyvatelka Murmarnské oblasti 
Ruská armáda dnes bojuje za bezpečnost Ruska a celého světa. Nacismus bohužel nemá hranic.

Patrik BALCAR, redaktor 
Symbolem podpory útoku na Ukrajinu se stalo písmeno Z, kterým se označuje ruská vojenská technika. Mnozí Rusové si ho
hrdě dávají na auta nebo oblečení. Písmenem Z na hrudi se proslavil třeba dvacetiletý gymnasta Ivan Kuljak. Propaganda je
Rusům vtloukána do hlavy už od dětství a za jejím účelem vznikají různé spolky. Pro děti a mladistvé, kteří organizovaně
uctívají kult Vladimira Putina, se vžil název Putin Jugend. Část ruské společnosti s invazí nesouhlasí. Ta je ale v menšině a
nedostává možnost svůj názor svobodně vyjádřit ani sdílet.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já samozřejmě nechci v žádném případě bagatelizovat tu ohromnou osobní statečnost, kterou to s sebou nese pro ty lidi, kteří
v Rusku vyjdou do ulic, ale rozhodně nejde o masový fenomén, právě naopak.

Patrik BALCAR, redaktor 
Symbolem demonstrací proti válce se stala pamětnice obléhání Leningradu nacisty za druhé světové války Jelena Osipovová. I
ta skončila kvůli protestům na čas za mřížemi. Patrik Balcar, televize Nova.

Živé vysílání 10:30
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285 003 , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 4 618 250,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,17
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mluvčí 
Ukrajinské úřady se s Ruskem pro dnešek dohodli na vytvoření dalších devíti humanitárních koridorů pro bezpečný odchod
civilistů z ostřelované měst. Na sociální síti telegram to oznámila ukrajinská vicepremiérka Irena Vereš Fuková. Znovu se má
otevřít i trasa z jeho ukrajinského přístavu mariupol do Záporoží. Rusové mariupol obléhají už víc než 2 týdny. Doteď se
odtamtud podařilo utéct asi 30 000 lidí zhruba 350 000 obyvatel se ale stále schovává v krytech. Chybí základní potraviny léky.
Ministryně obrany Jana Černochová ODS dnes navštíví Slovensko se svým protějškem Jaroslavem na něm bude mluvit o
bilaterární spolupráci při vojenském výcviku v obranném průmyslu. Tématem jednání bude taky situace na Ukrajině chystané
působení českých vojáků na Slovensku. Ti by měli velet mezinárodní bojové skupině Severoatlantické aliance. Technická
univerzita v Liberci poskytne uprchlíkům z Ukrajiny přes 280 lůžek s přistýlkami. Vyklízí kvůli tomu celou budovu kolejí lev na
Harcově. Lůžka budou volné od pondělí. Vysokoškoláci se kvůli tomu se stěhují do dalších kolejní budov. Přesunou se do
soukromých bytů k přátelům nebo budou dojíždět z domova. A policisti hledají muže z Berounska, který má schizofrenii. Při
odchodu z domova v Brumovicích měl u sebe nůž a můžete být nebezpeční. Podle policie má vazby na Prahu hlavně na čtvrť
Zličín, kde by se mohl pohybovat mezi bezdomovci. Pohřešovaný je asi 180 cm vysoký obézní má krátce střižené tmavé vlasy.
Modré oči. Při odchodu měl na sobě černou bundu černé tepláky s pruhy modré boty batoh s barevnými ornamenty. Jakékoliv
informace o. Muži volejte linku 158.

Víc volejbalistky Barbora Hermannová s. Marií Sárou Šteflovou postoupily na turnaji série pro Tour v. Mexiku do play off české
hráčky ve skupině lev v. Souboji neúspěšných dvojic z. Úvodního kola porazili domácí pár Flores Sovák Wienerová 21 7 21 8.
Zelená vlna známe lepší cestu.

mluvčí 
Covidová pandemie spustila velký zájem o cestování v obytných autech a karavanech. Pokud o něčem takovém přemýšlíte, tak
pro vás máme tip na inspiraci, protože ode dneška až do neděle na pražském Výstavišti v TV a Expo probíhá veletrh for
karavan si můžete obytná auta karavany vestavby prohlédnout.

No s vámi Radiožurnál nejméně 3 výbuchy se dnes ráno ozvaly v západoukrajinském městě Lvov. Lvov je vlastně
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nejvýchodnější evropské město. Podle prvních nepotvrzených zpráv bylo zasaženo zasaženo místní letiště. No a starosta města
Andrey Asadovi následně na sociálních sítích uvedl, že útok několika raketami zasáhl opravárenský závod letecké techniky ve
městě. Lvov je město, kam se jezdívají oddat pár z celé Ukrajiny. To takový symbol mladých lidí. Volností navštívil také
písničkář Tomáš Pastrňák, který o něm už v roce 2014. Nazpívala napsal píseň, která je právě o příběhu mladého vojáka a
dívky, kteří se chtějí vzít ve Lvově voják potom odjíždí bojovat na Donbas tahle píseň vznikla daleko předtím, než nastala ta
nejhlubší ukrajinská. Krize autorem textu je Igor Malijevský, no a ukrajinské verzi. Ten text přeložil do ukrajinské verze jury Eviny
čubka píseň existuje v české podobě na albu Tomáše Pastrňáka. Ale existuje také v ukrajinské podoby asi není vhodnější
moment nešel tuhletu písničku právě v tom ukrajinském. Jazyce zahrát ve vysílání Radiožurnálu. Předpokládám, že i tak bude
textu rozumět lvic a Tomáš Pastrňák.

Hlavou leží nedaleko je to jen půl dne cesty z Prahy přes Katovice zpívá Tomáš Pastrňák písni, VO kterou jste vy slyšeli v
ukrajinské verzi přímo od něj. S vámi Radiožurnál 5 expertů 5 dětských redaktorů a 1 speciální podcast. I tak by se dal popsat
nový projekt, který pro Radiožurnál připravili členové Dismanova souboru. Jejich bezmála půlhodinový záznam posluchačům
představí základ toho, co by děti měly o válce na Ukrajině vědět hlavně to, co je samotné nejvíc, zajímá se mnou ve vysílání
teď redaktor redaktor Josef Kaňka, který ten odkaz vytvořil ostatně už mezi částí pouštěli ve vysílání minulých týdnech. Josefe,
dobrý den. Dobrý den. Jakým konkrétním otázkám se potká věnuje a kdo dětem odpovídá, tak jak už jsme řekli respondentů je
celkem 5, takže je také 5 těch podtémat. Začíná se představením osobě ruského prezidenta Putina a jeho mocenského
postavení v Rusku se postaral politolog Jiří Pehe. Dále Magdalena Benešová z paměti národa vysvětlí, proč se máme válku na
Ukrajině zajímat my tady v Česku a popíše i historii Rusko ukrajinských vztahů, takže ten kontext jaksi prohloubí. Otázky se ale
týkaly třeba i volby informačních zdrojů. Na to se děti ptali novinářky a mediální teoreticky Alice Němcová Tejkalová z fakulty
sociálních  věd . A ta navíc není jedinou novinářkou, která v podcastu vystoupí pozvání mladých redaktorů přijala třeba i Nora
Fridrichová z České televize, která vysvětlovala, jakými způsoby se dá Ukrajině pomoct. A poslední respondentka byla
psycholožka Gabriela Klimešová, která mluvila o tom, jak se mají děti chovat ke svým ruským ukrajinským spolužákům. Od nich
třeba očekávat atd. my se teď můžeme pro představu krátkou ukázku z podcastu pustit.

mluvčí 
Medúz Alexem třeba zajímalo, kdo je to vlastně léčí pustí odpověděli politolog, tedy expert na politiku Jiří Pehe.

Kdo vlastně Vladimír Putin je, jak se dostal v Rusku k moci.

mluvčí 
Vladimir Putin je původně bývalý agent KGB, což byla ruská špionážní služba. Sám o sobě říká, že vyrůstal takový dosti
drsných podmínkách v Petrohradu.

mluvčí 
Slyšeli jsme krátkou ukázku toho speciálního podcastu. Děti se ptají, kde si můžeme poslechnout celou nahrávka se.

mluvčí 
Podcast je k poslechu na webových stránkách Radiožurnálu a sociálních sítích Radiožurnálu samozřejmě také na webu
Dismanova souboru a bude dostupný také v aplikaci můj rozhlas a v rámci podcast nových streamovacích služeb a co je ještě
nutné dodat, tak ačkoliv byl ten primární záměr udělat souhrn od dětí pro děti, tak poslech určitě můžu zvážit i dospělí, kteří si
třeba chtějí upevnit své znalosti toho válečného kontextu. Já osobně jsem to třeba udělal taky.

mluvčí 
Nutno dodat, že ten, kdo vedl celý tenhle ten projekt je Josef Kaňka náš redaktor spolu s ním samozřejmě členové Dismanova
dětského souboru. Poslechněte si to stojí za to Josefe, díky na slyšenou. Na slyšenou, mějte hezky.

Plavci gymnasti i Sokolská jednota ve Zlíně řeší 1 společný problém, možná se řeší jenom ve Zlíně. Brzy může chybět celá
generace mladých sportovců. Proč jak to napravit, tak prostě musíme ptát ve vysílání Radiožurnálu a teď ještě pozvánka na
koncept novinka od kapely Erasmus připomíná naše vysílání, že 15. října koncertují v Praze ve foru Karlín.

Erasmus vás pozvali na svůj říjnový koncert ve vysílání Radiožurnálu novinkou, že zabil některé sportovní kluby se potýkají s
nedostatkem dětí nebo dorostenců. Kvůli covidu nemohli sportovci trénovat například ve Zlíně i po rozvolnění teď chybí
dorostenci plavcům gymnastům sokolské jednotě. Co s tím probereme teď s reportérem Romanem Vernerem, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Máte slovo. Tak, co s tím to řešení není úplně snadné, například právě ve zmíněném zlínském klubu moderní
gymnastiky se rozpadlo několik družstev, která běžně cvičí společné skladby. Podle hlavní trenérky Simony Válkové chybí
hlavně děvčata ve věku druhého stupně základní školy. Z dorostenek zbyly 2, které se ujal funkce trenérek malých gymnastek.
Podobně jsou na tom plavci hlavní trenér plaveckého klubu Zdeněk Kasálek vidí problém v tom. Na rozdíl od profesionálních
sportovců. Jeho svěřenci nemohli nepřetržitě trénovat. No ztratili motivaci fyzičku a část odešla, no a ti, kteří zůstali teď mají
často výkonnost nižší než před těmi dvěma lety. I to bude podle trenéra problém při závodech, protože ještě před pandemií měli
zdejší dorostenci medailové ambice. No a jak už zmíněná také změna Sokolská jednota, tu také zasáhla nemožnost
pravidelného tréninku. Problémem je hlavně odliv platících členů, protože rodiče nechtěli investovat do tak nejistého období.

mluvčí 
Pak jižních Čechách takové problémy jako na východní Moravy, o kterých mluvil teď Roman Verner, nezaznamenali v
Jindřichově Hradci. Máme teď reportérku Lucii Urbanovou, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Je to tak například jindřichohradečtí veslaři, jejichž klub má ve městě tradici od roku 1874. Podle místopředsedy
Radima Staňka zažívají historicky nejlepší období. Mají totiž nejvíc registrovaných mladých veslařů ve věku od 10 do 21 let za
celou dobu svého působení. Navíc se jim daří v soutěžích. Vůbec poprvé obsadili loni starší žačky první místo v Českém
poháru veslování. Podle Staňka je zatím hlavně komunikace. Během nejpřísnějších proticovidových opatření byli trenéři se
svými svěřenci v kontaktu a vedli přípravu. Velký zájem dětí vidí i v hokejovém klubu střelci. Momentálně mají na 180 členů a v
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dalších přibližně 80 dětí chodí pravidelně na náborové hodiny a děti se ve městě vrátili i k atletice. Pár jednotlivců podle všech
klubů samozřejmě skončilo. Je to podle nich ale přirozený úbytek, kdy děti například přicházejí ze základní na střední školu do
jiného města. Na tréninky už nezbývá čas.

mluvčí 
Některé sportovní kluby se tedy potýkají s nedostatkem dorostu a dětí, ale netýká se to Jindřichova Hradce, odkud to potvrdila
reportérka Lucie Hochmanová, zdravíme díky na slyšenou.

mluvčí 
Hezký den, na slyšenou.

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS vyzvala Organizaci spojených národů, aby razantně zasáhla na
Ukrajině a vyslala do země tzv URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 12:19 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast modré přilby. Pokud OSN nedokáže na Ukrajině zajistit dodržování lidských práv, má se podle
ministryně rozpustit.

Může OSN v této fázi války na Ukrajině zajišťovat své poslání - tedy garantovat bezpečnost? Jak by se měla OSN změnit, aby
dokázala lépe čelit hrozbám 21.století? A bude hybatelem dlouho diskutovaných změn Rady bezpečnosti OSN právě válka na
Ukrajině? Debatovat budou předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS a odborník na mezinárodní
instituce Jan Karlas z Fakulty  sociálních  věd  UK . Moderuje Karolína Koubová. 
Popis podcastu 
Diskuse se dvěma hosty, kteří hájí opačný názor. Široký záběr témat. Věda, náboženství, kultura či politika. Pro a proti je
zdánlivě jednoduchá záležitost. 

Pro a proti: Pavel Žáček (ODS), Jan Karlas (odborník na mezinárodní instituce)
RÁDIO , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 12:26 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 486 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Dobré dopoledne. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařídil ve středu Rusku, aby okamžitě zastavilo válečné operace na
Ukrajině. Nicméně rozsudek nejvyšší soudní instance OSN, jak se dalo předpokládat, Vladimir Putin ignoruje. Ruské rakety
dopadají na ukrajinská města i 23. den války. Jak patrno, od počátku invaze si ruský prezident neláme hlavu s tím, jestli
porušuje Chartu OSN a mezinárodní právo. Co tedy válka na Ukrajině odhalila o možnostech Organizace spojených národů při
plnění své role ochránit mezinárodní mír? Může OSN zabránit, aby nedocházelo k porušování lidských práv k útokům na
civilisty a evakuační koridory? Je na místě kritika české ministryně obrany Jany Černochové z ODS, která prohlásila, že pokud
Organizace spojených národů není schopna poslat své mírové síly na Ukrajinu, měla by se rozpustit. Vítám ve vysílání
předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka z ODS. Dobrý den.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Dobrý den. Děkuji za pozvání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A mým druhým hostem je odborník na mezinárodní instituce Jan Karlas z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte. Dobrý den.

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Dobrý den. Také děkuji za pozvání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Prosím, pánové, na úvod je otázka pro oba stejná, jen o stručnější odpověď, probereme to potom do detailu. Selhává OSN ve
své roli na Ukrajině? Pane Žáčku.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Tak já se domnívám, že v té své hlavní roli, to znamená udržení míru na světě, selhává. Tím teďka nemluvím třeba o té
humanitární pomoci, kterou odhazuje v poměrně velkém rozsahu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Jak to vidí Jan Karlas?

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já se domnívám, že neselhává, protože v těch oblastech, kde působit může, jako právě humanitární pomoc, nebo apely na
ochranu lidských práv, koná. A v těch oblastech v té bezpečnostní, kde známe některé její limity, které jsou dobře známé z
minulosti, zkrátka konat nemůže v tuto chvíli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
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Na úvod vám děkuji. Pane Žáčku, pokud slyším vaši kritiku směrem k tomu, že OSN selhává při své roli udržet mír, ale nechcete
po této organizaci něco, co jí její vlastní regule teď neumožňují.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Regule, já si myslím, že jí to neumožní ten stav, jak je sestavena, pokud by bylo třeba řečeno, že ani stálý člen Rady
bezpečnosti, v dnešním případě třeba Ruská federace, nemůže se účastnit hlasování, nemůže uplatnit své právo veta, pokud
je tím útočníkem, pokud je tím, kdo poruší top mezinárodní právo, pokud je tím válečným agresorem, který veškerá pravidla,
jejichž vyústění po druhé světové válce, potom předchozím největším konfliktu světovém právě měla být Organizace spojených
národů, tak si myslím, že to nedává smysl. Rada bezpečnosti, Rusko prostě blokuje to možné řešení, včetně vyslání, vynucení
silou zastavení konfliktu, to znamená, třeba vyslání těch modrých přileb, je to prostě celé na hlavu. Ta logika, prostě logiku to
nedává.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Podle Jana Karlase byla by potřeba zásadní reforma OSN, když třeba Pavel Žáček mluví právě o tom, že by se Rusku mělo
odebrat právo veta, tak to ale přece je zásadní reforma.

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Asi se ještě dostaneme k tě modrým přilbám, to je trošku specifičtější problém, protože ty jsou využívány, mohou být využívány
pro některé konkrétní situace, to jenom taková poznámka na úvod. Nicméně k vaší otázce bych chtěl říci, že je to velice
diskutabilní věc. Samozřejmě to, co se děje na Ukrajině, je tragédie a nějakým způsobem asi tušíme, že úplně dobře nefunguje
OSN, pokud jeden stát má právo vetovat krok, který by byl z určitého úhlu pohledu potřeba, ale je potřeba uvést i tu druhou
stranu a sice, že právo veta bylo velmocem dáno z nějakého důvodu, a to sice proto, aby se zabránilo situaci, kdy by mohlo
dojít ke světové válce mezi mezinárodním společenstvím OSN na jedné straně a nějakou velice silnou velmocí, která třeba
právě může mít jaderné zbraně, takže to je ten druhý pohled. Jenom bych chtěl říci, že to je tím pádem velice složitá otázka.
Existují tady pro a proti pro ten krok, který jste uvedla, to znamená odebrat velmocem právo veta a samozřejmě další věc je
potom politická proveditelnost, protože ty velmoci by musely s tímto krokem souhlasit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Zásadní otázkou je asi, jestli by odebrání práva veta, pane Žáčku, ještě nezhoršilo vlastně celou bezpečnostní situaci a také,
jak by bylo proveditelné, jak o tom mluví Jan Karlas.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
No, jak má OSN, zejména Rada bezpečnosti, naplnit svoji úlohu, kterou má definovanou vlastně v zakládající listině v Chartě
OSN, když mi toho agresora máme mezi s sebou a on má právo vetovat jakýkoliv návrh vedoucí k zastavení války, to je prostě
úplně absurdní. Podívejme se, proč OSN vznikla, na základě čeho, druhé světové války a nahradila tu předchozí společnost
národů, která se vyčerpala a nezabránila druhé světové válce. My jsme v situaci, kdy Rusko absolutně porušilo mezinárodní
řád. Myslím si, že bude muset do toho zasáhnout a ta reforma OSN se toho bude týkat, myslím si, že narušilo všechno, co se
zde budovalo v rámci mírových mezinárodních vztahů po roce 1945 a po roce 91, ale já z toho jinou cestu nevidím, nedokážu si
představit, že by se Putin sklonil před OSN, on se vysmívá tomu právnímu řádu a my mu to prostě nemůžeme tolerovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Karlasi, nepopřel Putinův režim de facto veškeré principy OSN, systém OSN, může vůbec Organizace spojených národů
na tak bezprecedentní chování svého člena, navíc, jak říkáme, s takovým postavením v Radě bezpečnosti reagovat?

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já si myslím, že úplně ta základní otázka, jak velká očekávání na OSN budeme klást, jestli budeme mít maximalistická
očekávání, nebo spíše nějaká uměřená, jestli budeme vycházet z toho, co je reálně možné v mezinárodním systému. Znovu
bych tady jenom řekl, já souhlasím s panem Žáčkem, že do značné míry ten systém kolektivní bezpečnosti měl trestat agresory,
tak jak se nyní děje na Ukrajině, toto je určitě příklad mezinárodní agrese a ten systém byl budován právě s tím, aby takové
agresory trestal, ale zároveň to není náhoda, že ti autoři Charty OSN a toho systému tam vložili právo veta, protože se právě
báli toho, kdyby mohlo dojít k tomu, že by nějaká velká země, nějaká velmoc, která má silný vojenský potenciál, provedla
agresi, OSN by na to odpověděla sankcemi, nebo ozbrojeným zásahem a pak by došlo ke světové válce, takže já to žádným
způsobem neobhajuji, jenom vysvětluju tu logiku, na základě které tam byla tato klauzule o právu veta vložena.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Žáčku, je namístě třeba i jakýmsi nárokem těch maximálních požadavků teď třeba volat po rozpuštění OSN, nemá své
opodstatnění i v té podobě, v jaké funguje, přece financuje řadu humanitárních programů, má velmi rozsáhlou lidskoprávní
agendu, nejrozsáhlejší rozvojový program, vy sám jste říkal, že v té humanitární částí nějakým způsobem funguje, tak jak ten,
jak tu výzvu paní ministryně Černochové, vaší kolegyně z ODS, vnímáte?

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já tomu rozumím, ale na stranu máme na světové evropské regionální úrovni řadu humanitárních ordinací, které jsou schopny
plnit to, co plní ta humanitární část OSN. Podle mě těm klíčovým hlavním úkolem je opravdu opravdu zabraňovat válce,
udržovat mír a Rada bezpečnosti proto tam má i ten mechanismus vynucení toho míru. A ono to je dneska zablokováno. Ta
reforma před nějakým dalším aktem, to znamená jakoby vybudování někde v nějaké nové organizaci, která by vycházela z té
zkušenosti, kterou nám bohužel ten rusko-ukrajinský konflikt dneska přinese, tak nás možná čeká, protože jestliže jsme
reagovali po druhé světové válce, vlastně světové společenství a založili jsme OSN s tím, aby se to nikdy neopakovalo a pak se
nám teda jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, jemuž jsme dali to právo veta, se nám prostě vysmál a vyvolal si další
válku, kterou vlastně nikdo nechtěl, nikdo nečekal, kromě jeho, tak si myslím, že tady něco řešit budeme muset. Jestli dáme
právo třeba Valnému shromáždění nějakou tou dvoutřetinovou většinou, která by tam dneska, myslím si, jestli to dobře
počítám, byla, aby se vyslali, aby se vlastně suplovala ta zablokovaná Rada bezpečnosti a užila se ta síla, kterou dává Charta
OSN, organizace OSN k tomu, aby vlastně ukončila silou ten konflikt, tak to si myslím, že by možná byla cesta k nějaké reformě,
pokud se to reformuje, tak v té oblasti udržování míru prostě OSN nemůže naplnit, Charta OSN nemůže naplnit to své zadání,
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tu svojí ústavu a pak se teda bavme, jak to, jak to po tomto konflikt nahradit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Řekněte mi, pane Žáčku, jenom mi to, prosím, dovysvětlete, když říkáte, že by dvoutřetinová většina Valného shromáždění tedy
měla nějakým způsobem postupovat, ale přece jen to se většinou právě děje na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Přesně tak. V některých těch oblastech tam je volba tou velmi výraznou většinou, která je umožněná členským státům, to
znamená Valnému shromáždění, dokonce i právě některé změny, které se týkají kompetencí, se musí provádět nějakou touto
velmi výraznou většinou a když prostě Rada bezpečnosti je zablokovaná a ta prostě zablokovaná je, teď bych ještě vlastně
nezmiňoval Čínskou lidovou republiku, která se zdržela, nicméně to nestaví, ten hlavní problém je prostě Ruská federace, ten
její postoj. A nemluvím o tom, jakými argumenty zástupce Ruské federace je schopen naprosto lhát o tom konfliktu, tak prostě s
tím něco dělat budeme muset, anebo teda přiznejme si, že OSN nemá tu kompetenci udržovat mír a prostě do budoucna,
prostě ji ho odejměme nebo řekněme, že to musí opravdu najít jiný mechanismus.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Karlasi, vy jako odborník na mezinárodní právo, viděl byste třeba možnost právě postupu, řekněme, autonomního
Valného shromáždění, které, jak víme, drtivou většinou schválilo rezoluci odsuzující ruskou agresi a zároveň tu máme
zablokovanou Radu bezpečnosti OSN, protože zkrátka má přijímat nějakou rezoluci vůči agresorovi, který je jejím členem.
Myslíte si, že by to, co nastínil Pavel Žáček, tedy postup autonomně Valného shromáždění, byl možný?

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Je potřeba říct jednu důležitou věc, když se schvaluje ozbrojená akce proti agresorovi, tak to rozhodnutí OSN je jenom první
krok. Kdyby neexistovalo právo veta v Radě bezpečnosti, tak by to bylo stále prvním krokem, i kdyby ta rezoluce byla přijata,
tak potom se musí najít země nebo skupina zemí, nebo jiná mezinárodní organizace, třeba třeba NATO, která ten zákrok
vykoná, to je potřeba říct, OSN nemá svoji armádu, nemá ozbrojené síly, které jsou schopny trestat agresory. A další věc je, že
v tuto chvíli neexistuje taková skupina zemí nebo mezinárodní organizace, protože i když Západ správně tlačí na Rusko, vyzývá
ho ke stažení, podporuje jednání, tak se domnívám, že většina západních politiků a zemí se v tuto chvíli nekloní k tomu, že by
třeba NATO nebo skupina západních zemí měla proti Rusku ozbrojeným způsobem zasáhnout, čili to není jenom nedostatek na
straně instituce, ani mechanismu OSN, ale i na straně politických preferencí, nebo je to zkrátka nějaký fakt, že západní země to
samy nepodporují, takovou ozbrojenou agresi v tuto chvíli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká odborník na mezinárodní instituce Jan Karlas z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . A dnes diskutujeme také s předsedou sněmovního výboru pro bezpečnost Pavlem Žáčkem z ODS. Pane Žáčku, když
jste mluvil o tom, že by třeba bylo namístě uvažovat o tom, jestli by tu nebyla nějaká nástupnická organizace, která by převzala
tu roli OSN, tak přece jen mluvíme o OSN, organizaci, která sdružuje 193 států, je platformou k řešení globálních problémů, tak
nemůže potom toto volání spíš být kontraproduktivní v této, v této éře, kdy je tu válečný konflikt, to znamená, jestli takové
volání spíš Vladimira Putina nepotěší.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já bych možná se vyjádřil k tomu, co říkal pan kolega. Já s tím souhlasím. Dneska to zatím vypadá, že třeba NATO ještě
nepřehodnotilo tu svoji doktrínu, respektive není, tím, že Ruská federace nepřekročila pomyslnou červenou linii vůči nám, tak
není tou silovou, tím hybatelem, který by byl schopen přímo aktivně působit na Ukrajině, nicméně máme zde celou řadu dalších
států, které mají sice motivované, velmi dobře vyzbrojené prostě jednotky útvary, které by se tam poslat daly, buď v kombinaci
třeba s členskými státy NATO, nebo možná i bez nich, tady prostě ta možnost je, akorát je nutné, aby o to ten kompetent,
dneska ho stále máme za OSN, prostě požádal, to znamená, my máme bohužel tady, nemáme teda to rozhodnutí, které by
požádalo NATO, nebo někoho jiného, aby na Ukrajině zasáhlo a postavilo se třeba mezi ty válčící strany, čili tady, myslím si,
nám chybí ten základní, ta premisa prostě, jinak bych souhlasil s tím, co pan kolega říkal.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A já se vrátím, prosím, k té mé otázce, když mluvíte o tom, aby tu byla nějaká alternativa, možná nástupnická, co se týká OSN,
tak nebude ta vždy bezzubější, než třeba právě zavedená Organizace spojených národů, 193 států, univerzální členství, malá
země se může stát členem se stejným hlasem, už nějakým způsobem funguje. Nebyla by ta alternativa vždycky horší.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já tomu rozumím, ale znovu si zopakujme ten reálný stav, pokud ten konflikt vlastně vyvolá a vede někdo, ať už z členských
států a Rada bezpečnosti v tomto smyslu pak může konat a konala tak v minulosti, tak je to úplně jiná situace, než když ten
konflikt vyvolá a vede stálý člen Rady bezpečnosti a tím je zablokován celý, celý ten systém, který neakceptuje ani vlastně
stanovisko naprosto jednoznačné toho mezinárodní tribunálu v Haagu, který je taky orgánem OSN, čili on se..., prostě Ruská
federace se dneska pohybuje mimo rámec, přestože je formálně součástí Rady bezpečnosti nebo OSN, tak se pohybuje mimo
rámec těch pravidel, které OSN má, má zabezpečovat, zajišťovat a zajišťovat ten mír ve vztahu a v mezinárodním právu, čili
tady zcela jednoznačně dojde k situaci, a pravděpodobně ten proces může být rychlý s ohledem na to, jak probíhá ten konflikt,
kolik tam nabývá mrtvých, prostě nevinných civilistů, tak, a ještě si ještě řekněme, že až se jednou zastaví jaksi boje, tak co
bude poté, jaká situace bude na Ukrajině, jaká situace bude v Ruské federaci, zase by tam měl být nějaký, nějaká instituce,
která má ale autoritu, která nezklamala v tom naplnění těch hlavních úkolů, která tam bude muset nějak zasahovat a třeba
jenom oddělovat ta vojska a pomáhat, a tak dál, takže myslím si, že na to dojde a že nějaké návrhy prostě přijdou tak, aby se to
nemohlo opakovat, protože jestliže tohle akceptujeme, tak za 5, 10 let, až se třeba Ruská federace oklepe, bude schopna
vyvolat podobný konflikt, ať už s Putinem, nebo s někým jiným v čele a bude se opakovat tato situace, my se musíme poučit a
změnit to.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Karlasi, bude ukrajinská válka spouštěčem pro nějakou zásadní reformu Organizace spojených národů?
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Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
No, já se obávám, že ne, a je to zkrátka proto, že o té reformě Radě bezpečnosti se jedná nějakým způsobem už 30 let. A
prostě bohužel velmocím se nedaří dohodnout na změně těch pravidel, nedaří se jim dohodnout ani na rozšíření počtu
nestálých členů, neřkuli na tom, kdo další by měl být stálým členem a jestli by mělo zůstat právo veta, takže já bych určitě
souhlasím s tím, že OSN má řadu nedostatků, ale představme si, že by vůbec neexistovala, že by neexistovala Rada
bezpečnosti, která přece jenom aspoň tím, že existuje, umožňuje státům se scházet, takže já bych si to určitě přál, aby k
reformě Rady bezpečnosti došlo, protože tam je celá řada nedostatků. Myslím, že z politických důvodů na nedávná historie
ukazuje, že to bohužel není možné stále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme právě na ty kroky, které Rada bezpečnosti třeba dělá, Rada bezpečnosti OSN měla dnes projednávat
rezoluci, kterou vypracovalo Rusku, nakonec Moskva tu rezoluci sama stáhla, protože pro ní nesehnalo, nesehnala ani
podporu Indie a Číny, které považuje za své spojence. Pane Žáčku, není to důkaz toho, že sice měkkými nástroji ale i Rada
bezpečnosti OSN funguje?

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já bych jednak dal poznámku obecnou, tento konflikt je tak zásadní, se nedá srovnávat s žádnou situací v posledních 30
letech, kde se někdo snažil o nějakou reformu, tento konflikt tak zásadně změní celý svět, že si myslím, že dojde i k změně
paradigmatu v OSN, že třeba tam bude, že po dobu, i kdyby to stálý člen, tak po dobu konfliktu, který on vyvolal a vede, prostě
nebude se účastnit toho rozhodovacího procesu nebo něco takového, a tohle považuju za velmi soft variantu, než to vyloučení.
Ale co jste říkala, pardon, teďka, teďka jsem to trošku...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Já jsem se ptala na to, že přece jen Rada bezpečnosti OSN nějakým způsobem funguje, například co se týká právě rezoluce
vypracované Ruskem, která se měla projednávat, protože nenašlo podporu ani Indie a Číny, tak nakonec tu rezoluci samo
stáhlo. Pak tady vidíme verdikt soudního dvora v Haagu, nepodporu právě této ruské rezoluce a pak právě tu drtivou většinu
ve Valném shromáždění OSN, rezoluci, která odsoudila ruskou agresi. A já se ptám, jestli vlastně toto všechno nejsou dílky,
které dokazují, že OSN funguje přece jen třeba měkčím způsobem, ale postupně a důrazně to může být signálem, že Rusko je v
naprosté izolaci.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já tomu také rozumím, chápu, že zbývající členové, ať už Rady bezpečnosti nebo řádní členové prostě OSN, využívají toho
prostoru, který je dán a využívají těch vnitřních pravidel k tomu, aby vyjádřili svůj názor, ale na stranu druhou myslím si, že tady
hlavním motivem, proč třeba Čína mění názor a v zásadě nepodporuje, tak jak to na začátku vypadalo, to, co Ruská federace
agresivně provádí proti Ukrajině, z toho důvodu, že se ukrajinská obrana nezhroutila, že ukrajinští obránci bojují a hájí svoji
zem, hájí svoje obyvatelstvo a způsobují ruskému agresorovi obrovské ztráty, takže pro Čínu podle mě, teďka odbočím trošku
jinam, podle mého názoru pro Čínu bude Ruská federace, aspoň její část na Sibiři, velmi jednoduchým soustem, protože
někteří ti komentátoři, ti vojenští analytici jako jednu z variant uvádí, že se Rusko rozpadne, v tom případě Čína bude schopná
prostě se angažovat na Sibiři a myslím si, že to opravdu změní celý svět. Takže je to věc toho, že, že Ukrajina odolává, že, že
vede úspěšný obranný boj za velkých ztrát, a to také mění pozici Číny ve vztahu k Ruské federaci i v OSN.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Když pan Žáček mluvil o tom, že jsme skutečně v bezprecedentním okamžiku, čili, pane Karlasi, přece jen nemohlo by to vést
minimálně k nějaké reformě Rady bezpečnosti OSN nebo OSN, neocitli jsme se třeba teď v té situaci, jako třeba liga národů po
první světové válce, Spojené národy po druhé světové válce. Umíte si to představit, že toto teď prožívá třeba OSN?

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já souhlasím s panem Žáčkem, že ta situace bezprecedentní a že je závažná z hlediska těch posledních 30 let víc, než nějaké
jiné události, ale když třeba mluvíte o společnosti národů, tak ta na tu krizi reagovala tak, že se úplně rozpadla. Je to zkrátka
tak, že kdyby se mělo měnit právo veta, tak musí s tímto krokem souhlasit kvalifikovaná většina ve Valném shromáždění, plus
ho musí ratifikovat všichni stálí členové, takže za prvé by s tím muselo souhlasit Rusko, ale nejenom ono. Představte si, že by
to znamenalo, že by třeba Spojené státy nebo Čína musely souhlasit s tím, že v budoucnu nebudou používat právo veta, já si
to skutečně umí těžko představit, byť souhlasím s tím, že ta situace je bezprecedentní, tak si nejsem úplně v tuto chvíli jistý, že
by to mohlo vést k posunu třeba na americké nebo čínské straně. Nelze to asi úplně vyloučit, nezdá se mi to v tuto chvíli jako
příliš pravděpodobné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Pane Žáčku, vy si to představit umíte?

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já si opravdu myslím, že to je tak zásadní věc. Ano, druhá světová válka není totéž jako...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Že by si velmoci odebraly to právo veta právě i kvůli Rusku.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Já si myslím, že s tím by dneska po té zkušenosti s Ruskou federací nemohl souhlasit akorát ten, kdo má v plánu v budoucnu
vést agresivní válku, a to si myslím, že třeba demokratické státy prostě nejsou, ty vedou obranné války, a to si myslím, že je
naprosto klíčový, klíčový faktor. Já si myslím, že tady ještě máme jednu nutnost, kterou musíme vůči, kterou musíme zmínit v
tom světovém kontextu, ukrajinská úspěšná obrana proti agresi Ruské federace podle mého názoru vede k tomu a říkám to v
určité zkratce, že se nebude v dohledné době konat žádný čínský konflikt směrem vůči Tchaj-wanu, takže, takže tady je i jeden
moment, který by ukázal, možná identifikoval Čínu při položení otázky, jestli by byla schopna Čína se vyloučit v budoucno
společně s dalšími státy z případné agrese. Myslím si, že pro Spojené státy by to takový problém nebyl.
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Vracím se vlastně k té své otázce v úvodu a obracím se na pana Karlase, jestli tedy, jak on to vidí, OSN v současné době plní
svou roli tak nejlíp, jak může a znovu se odkazuji i k verdiktu soudního dvora v Haagu, k té rezoluci Valného shromáždění a k
neprojednávání ruské rezoluce v Radě bezpečnosti OSN. Jsou to ty dílky, které ukazují, že ten tlak tu přece jen je?

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Já myslím, že bohužel ano, že bohužel dělá to, co může. A myslím, že dobře se ptáte na to zablokování ruské rezoluce, protože
ti tvůrci toho systému si to přesně takhle představovali, že vůči těm největším zemím je klíčové, že ta OSN, Rada bezpečnosti
jim dává nebo bere legitimitu, to znamená, když velmoc chce někde vojensky zasáhnout a má mandát Rady bezpečnosti, tak
má daleko větší politickou podporu v rámci mezinárodního společenství, ale když tu podporu nemá, když ta rezoluce neprojde,
kterou si ta velmoc přeje, tak sice má vojenské prostředky k tomu, aby dělala, co chce, ale obrovsky ztrácí kredibilitu a
legitimitu a není to úplně moc, ale není to ani málo, že toto Rada bezpečnosti je schopná, že je schopná toto poskytovat, nebo
naopak odepírat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká odborník na mezinárodní instituce Jan Karlas z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Děkuji, že jste byl naším hostem. Na shledanou.

Jan KARLAS, odborník na mezinárodní instituce, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  
Děkuji vám. Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A za účast v debatě také děkuji předsedovi sněmovního výboru pro bezpečnost Pavlu Žáčkovi z ODS. Na shledanou.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Na slyšenou. Hezký den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Putinova válka Evropu naučí realismu, říká Václav Bartuška URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 13:19 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
/ROZHOVOR/ Pamětníci roku 1989 si Václava Bartušku pamatují především jako jednoho ze studentských vůdců sametové
revoluce, člena parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu a autora knihy Polojasno. Už mnoho let
je ovšem s jeho jménem spojena jiná agenda, neboť od roku 2006 je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky
energetické bezpečnosti.

"Představitelé členských zemí Evropské unie se dohodli, že do roku 2027 se odstřihnou od surovin dovážených z Ruska. Je to
opravdu reálné?Je to reálné, ale samozřejmě to bude mimořádně nákladné. Všichni demokratičtí lídři v Evropě byli postaveni
před nepříjemnou otázku. Pokud tři čtvrtiny ruských státních příjmů plynou z prodeje ropy a zemního plynu a většina kupců je z
Evropské unie, jsme i my trochu spoluviníky toho, co se nyní děje? Kolik z těch bomb, které padají na Charkov a Mariupol,
zaplatila nepřímo Evropská unie? Proto se podle mého názoru unijní vůdci na summitu rozhodli k razantnímu kroku, jenž bude
mimořádně složitý a drahý. Ten důvod je především morální.
Šéfové vlád jsou však primárně odpovědni svým občanům. Morální hledisko je jistě zásadní, ale u voleb často hraje důležitější
roli stav peněženek. Nebude tlak obyvatel časem silnější než tento závazek?To uvidíme. Máte pravdu jednou z charakteristik
demokracie je, že žádný názor a sympatie neplatí věčně. Na druhou stranu si myslím, že šok z války na Ukrajině je tak silný, že
by mohl nějakou chvíli vydržet.

Když začátkem února ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že „Vladimir Putin dal před loňskými Vánocemi nádherný dárek
Evropě, protože ukázal, že nejsme závislí na ruském plynu“, vysloužil si kritiku až posměch některých analytiků. Měsíc Putinova
válečného běsnění způsobil, že mu nyní dává za pravdu celá Unie?Ano. Nebýt války na Ukrajině, od ruského plynu bychom
buď neodešli vůbec, nebo velmi pomalu.
Opravdu lze ruský zemní plyn, na němž je Česká republika závislá až z devadesáti procent, nahradit zkapalněným LNG?
Evropská unie jako celek je na ruském plynu závislá ze čtyřiceti procent. Proto tento proces musí být celoevropský. Uvidíme,
zda budou dodávky ruského plynu ukončeny teď, nebo budou plynout ještě několik let. Na tuto otázku nikdo nezná odpověď.
Pokud by bylo odstavení okamžité, muselo by se přistoupit k tvrdé regulaci a de facto přídělovému hospodářství včetně vypnutí
některých podniků. Prioritou by vždycky bylo zásobování občanů a kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice.
Počítá se tedy i s variantou, že by plyn do Evropy stopnul Putin?Jsou tři možnosti. Buď ho vypnou Rusové, nebo Evropská
unie, která to ale nemá v úmyslu, anebo se plyn stane postupnou součástí řetězu sankcí z posledních týdnů. Vezměte si, jak se
během čtrnácti dnů dramaticky změnilo postavení Ruska ve světě. Dostalo se do izolace, v níž nebylo ani v osmdesátých letech
minulého století. I za Brežněva létal Aeroflot do New Yorku, Paříže či Londýna, sovětští sportovci se účastnili všech
mezinárodních soutěží a Bolšoj těatr hrál v největších světových metropolích. To všechno je pryč. Otázkou je, kam dojdou
vzájemné reciproční kroky a jaké strašné věci se ještě na Ukrajině stanou.

Opačnou variantu, kdy by Kreml mohl jako součást podmínek ukončení konfliktu žádat plné obnovení dodávek včetně spuštění
plynovodu Nord Stream II, nepřipouštíte?Nechci předbíhat vyjednávání, ale záměr opustit fosilní paliva Evropa deklarovala už
před patnácti lety v roce 2007. Poslední tři týdny potvrdily, že zbavit se závislosti na ruských exportérech ropy a plynu dává
smysl. Nečekám tedy, že by Evropa přehodnotila svůj dnešní postoj k Rusku.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 248 / 338

https://podripsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/valka-ukrajina-putin-rozhovor-bartuska.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpodripsky.denik.cz%2Fzpravy-z-ceska%2Fvalka-ukrajina-putin-rozhovor-bartuska.html
http://www.newtonmedia.eu/


Co bude Rusko se svými zásobami plynu dělat?To je otázka primárně pro Rusy. Tuto válku rozpoutali oni a musejí řešit
důsledky.
Nepochybně, ale diplomaté a politici musejí brát v úvahu i další tahy na šachovnici. Je v zájmu Západu, aby se v důsledku
sankcí spojilo Rusko s Čínou?Čína má v oblasti energetiky brilantní politiku, jejímž základem je, že nechce být na nikom závislá.
Plyn bere plynovodem z Turkmenistánu, Myanmaru a ruské Sibiře. Ani jeden netvoří většinový podíl na čínském trhu. Základem
čínských dovozů je LNG z celého světa, primárně z USA a Austrálie. Nemyslím si, že by Čína tento přístup, který zastává už
čtyřicet let, nyní nějak změnila. Když letos 4. února podepsali prezidenti Putin a Si Ťin-pching smlouvu o zvýšení ruských
dodávek do Číny, bylo to o deset miliard kubíků plynu navíc. To je zhruba spotřeba České republiky čili nic, co by v Číně trhalo
statistiky.
Jaký je podíl mezi čínským importem LNG a klasickým zemním plynem?Zhruba dvě ku jedné.
To je varianta i pro Evropu?Záleží na tom, zda budeme ochotni si připustit, že fosilní paliva s námi budou déle, než jak jsme si
malovali. V posledních patnácti letech evropské debatě o energetice dominovala otázka klimatických změn a životního
prostředí. Dne 24. února 2022 se vše změnilo. Na prvním místě musí být zajištění bezpečí, elektřiny a tepla pro občany. A
teprve ve volné chvíli můžeme případně spasit svět. Nemůžeme se ale obětovat pro dobro planety a sami zajít na úbytě.
Musíme mít naprosto racionální politiku v oblasti zdrojů a v případě zemního plynu se vrátit k tomu, co jsme si před lety
zakázali, tedy ke dlouhodobým kontraktům na dvacet i více let, a to s důvěryhodnými dodavateli z celého světa.
Přechod z klasického zemního plynu na zkapalněný ale není otázka několika týdnů.Zkapalněný zemní plyn je jedním z
pozoruhodných technických výdobytků dvacátého století. Na jednom konci světa, třeba v Kataru, stlačíte zemní plyn
šestisetnásobně a zároveň ho zchladíte na minus 162 stupňů Celsia. Na druhém konci, kupříkladu v Rotterdamu, ho musíte
regazifikovat, tedy ohřát na plus dvacet stupňů a zase ho šestisetnásobně roztáhnout. Na obou koncích tedy potřebujete velmi
kvalitní technologie. Nic z toho pochopitelně nepostavíte za rok. Měli bychom jít cestou, jakou se vydali Japonci v devadesátých
letech. Velké japonské společnosti tehdy přišly za katarským šejchem a řekly, že koupí celou jejich produkci na třicet let, když
oni zaplatí a postaví potřebná zařízení. Podobně se dnes chovají Jižní Korea nebo Čína.
Znamená to ovšem i budování přístavů, kde budou moci kotvit velké tankery a z nichž se bude plyn přečerpávat.Pochopitelně.
Nejvíc terminálů je ve Španělsku, Velké Británii, Francii, ale jsou také v Řecku, Holandsku a Belgii. Česká vláda ve svém
programovém prohlášení deklarovala, že chce získat podíl na LNG terminálu v sousední zemi.
Smíříme se v nových podmínkách s těžbou břidlicového zemního plynu, s níž mají problém hlavně ochránci životního
prostředí?Žádná těžba surovin není k životnímu prostředí zcela přátelská. Ať kopeme uhlí, dobýváme zlato, nebo těžíme ropu a
plyn, vždycky v zemi něco napácháme. Pokud se chceme vrátit k bukolickým časům před třemi sty lety, musíme to říct nahlas.
Chceme-li ale zachovat svůj dnešní životní standard, musíme si přiznat, že minimálně v části světa těžíme suroviny často velmi
drsným způsobem.

Neříkáte mezi řádky, že Green Deal je kvůli Putinově válce mrtvá záležitost?Právě naopak. Základem Zeleného údělu je přece
zbavit se fosilních paliv včetně ropy a zemního plynu.
Není pravděpodobné, že se Evropa bude muset aspoň na přechodnou dobu vrátit k uhlí?Vítězi této situace jsou jádro,
obnovitelné zdroje a po nějakou dobu i uhlí.
Bude na to reagovat Evropská komise změnou režimu emisních povolenek?To je v této chvíli spíš detail. Základem je strategie
stavět především obnovitelné zdroje a v zemích, které tolerují jádro, také jaderné elektrárny. K tomu budeme na přechodnou
dobu potřebovat ještě uhlí, možná několik desítek let, a také ropu a zemní plyn z bezpečných zemí. Bavme se o tom, co nutně
potřebujeme k reálnému životu, nikoliv o tom, jaký ideální život bychom chtěli mít.
Klimatický apel tedy válkou na Ukrajině neskončí, ale bude muset být modifikován?V této chvíli panuje napříč unijními státy
mezi ekology a bezpečnostní komunitou klid zbraní. Ne vždy se shodujeme, avšak teď ano. Od bezpečnostních složek slyšíte
samou chválu na Zelený úděl a od ekologů, že primární je nutnost postarat se o vlastní občany.
Víme, jak to udělat, aby se to co nejméně dotklo především obyvatel s nižšími příjmy?Myslím, že do energetiky se v
celoevropském měřítku mnohem víc vrátí státy, jejichž role se posledních třicet let stále zmenšovala. Víra, že trh vždycky zajistí
nejlepší podmínky, se začala drolit loni na podzim, kdy začaly výrazně růst ceny energií. Teď je vcelku jasné, že razantní změna
může nastat jen státními zásahy, které musí zajistit, že ceny nezruinují střední a nižší třídu. Kvůli Putinově válce v Evropě
zavládl realismus. Ještě před půl rokem nebyl ojedinělý názor, že musíme bojovat s klimatickou změnou, ať to stojí, co to stojí.
To už nyní neuslyšíte.
Opozice naléhá na Fialovu vládu, aby zasáhla radikálněji a například zavedla aspoň na rok nulovou sazbu DPH na energie,
případně zafixovala jejich ceny, jakož i ceny benzinu a nafty. Je to cesta?Nejde jen o benzin a naftu. Debata o tom, zda je
energie pouze komodita, nebo veřejný statek, je zcela namístě. Naše víra, že jde pouze o zboží, jež si může každý koupit,
dostává vážné trhliny. Nelze se proto vyhnout ani otázce, zda má stát určovat ceny. Francouzská vláda nařídila elektrárenské
společnosti EdF, aby snížila cenu elektřiny pro občany. To je nepochybně inspirativní pro další unijní země.
Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer v Lidových novinách naznačil několik možných kroků, mezi nimi šetření
energiemi cestou zateplování domů a solárních panelů na střechách, snížení teploty v domácnostech a hlavně ukončení
vývozu v Česku vyráběné elektřiny. Souhlasíte?Musíme se dívat na všechny varianty. Základní bod pro každou vládu je
dostupnost elektřiny pro běžné občany. Sociální smír v této zemi je na prvním místě.

Vláda vypíše v těchto dnech tendr na dostavbu Dukovan. Je chyba, že už se to nestalo dávno?Byl jsem vládním zmocněncem
pro Jadernou elektrárnu Temelín v letech 2010 až 2014. Podle mě jsme ztratili osm let.
Proč to tehdy nedopadlo?Protože tehdy stát nebyl ochoten dát garance, které už dnes dává. Nový jaderný blok v Temelíně měl
podle propočtů vyrábět jednu megawatthodinu elektřiny za pětapadesát eur, což se tehdy zdálo strašně moc. Z dnešního
pohledu to vypadá jinak, současná cena silové elektřiny se pohybuje mezi stem a dvěma sty eur za megawatthodinu. Ale v roce
2014 byla mezi dvaceti a třiceti. Vláda rozdíl nechtěla platit. Konec příběhu.
Nedopadne příběh Dukovan stejně?Věřím, že ne. Cena energií může být krátkodobě vrtkavá, ale dlouhodobě elektřinu
potřebujeme. Pro zemi, jako je naše, je jádro cestou vpřed. Pokud se bavíme o plném nahrazení uhlí, určitě to nevyřešíme
jedním blokem v Dukovanech.
Nedožijí se toho až naši vnuci? Francouzi dostavěli elektrárnu ve Finsku se skluzem třinácti let, Rusové v Maďarsku chtěli mít
první blok v roce 2025, nyní hovoří o roce 2035. Opravdu si myslíte, že se podaří postavit Dukovany za kratší dobu?Objel jsem
všechny bloky třetí generace včetně Číny, Ruska a USA. Nejkratší skluz byl pět let.
Z jakého důvodu to trvá tak dlouho, když jsou zajištěny financování, dokumentace, sklady vyhořelého paliva, notifikace i
zkušenost inženýrů a stavařů?Jaderné odvětví v celém světě ztratilo část schopností a dovedností. Když něco neděláte desítky
let, tak to pozapomenete. Než se nedávno otevřelo finské Olkiluoto III, byla nejnovější jaderná elektrárna v Evropě Temelín I a II
z let 2000 až 2001. Největším problémem je najít schopné lidi.
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Kde je budeme v tom případě u Dukovan brát?Budou se to muset znovu učit jak naši lidé, tak dodavatelé, ať to budou
Američané, Francouzi, nebo Korejci.
Proč byli z tendru na dostavbu Temelína vyřazeni Francouzi?ČEZ měl před deseti lety podmínku, aby nabídková cena byla
finální a nepřekročitelná. Francouzi, kteří už tehdy měli ve Finsku skluz, to odmítli splnit, zatímco Američané a Rusové
souhlasili.
Reálný cenový odhad dnešním pohledem zní jak?Celosvětově se u jednoho bloku pohybuje kolem deseti miliard dolarů.
Nabídky ale ještě k Dukovanům nedorazily. Berme to tak, že na podporu fotovoltaiky dáváme pětačtyřicet miliard korun po dobu
dvaceti let čili devět set miliard za jednotky procent výroby elektřiny. Koupit si za čtvrtinu této sumy něco, co bude vyrábět
elektřinu po desítky let velmi levně, mi přijde jako dobrý byznys.

Proč nesázet na budoucnost v podobě vyvíjených modulárních menších bloků, jejichž příznivcem byl třeba bývalý vládní
zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl?Je to jedna z možností, ale nejdříve musí fungovat. V tomto desetiletí neočekávám, že budou
takové reaktory na trhu.
Před Putinovou agresí byla Evropa také odhodlána do roku 2030 skoncovat s prodejem automobilů se spalovacími motory. Je
to passé?Jsem přesvědčen, že válka na Východě nás znovu naučí realismu. I v této oblasti.
Horká válka ve východní Evropě ukončila třicetiletou mírovou éru od konce té studené. Nenapadlo nás, že za život bez zbraní
budeme muset znovu bojovat s děly a puškami. Jakou etapu lidských dějin Putin 24. února odstartoval?Více než dvacet let
vedu na New York University v Praze kurz, který se jmenuje Evropská bezpečnost po studené válce. Vždy ho začínám
přednáškou, v níž říkám, že evropský mír je naprostá anomálie, protože od roku 410, kdy zanikla Římská říše, do
devadesátých let dvacátého století Evropa nezažila ani rok skutečného míru bez válek či nástupních plánů pro příští válku.
Naším společným zájmem je, aby mír v Unii vydržel, pokud možno i v našem sousedství. Bohužel vidíme, že pro některé státy je
mír v zásadě nezajímavá varianta. S tím se musíme naučit pracovat.
Ruský prezident Putin se rozhodl zajistit ekonomický růst nikoliv sázkou na technologický pokrok, ale expanzivní dobyvatelskou
politikou. Lze s takovým sousedem udržovat mír?Je možné dosáhnout stability, pokud ten soused uvidí, že jsme ochotni a
schopni se bránit. Válka mezi Ruskem a Západem není nutná. Pokud ale chceme být věrohodní a ukázat, že to s vlastní
obranou myslíme vážně, musíme pro to něco udělat.
Když jste se dověděl o ostřelování Záporožské jaderné elektrárny a přerušení dodávek elektřiny do Černobylu, co jste si
pomyslel?To jsou viditelné záležitosti, ale mne mnohem víc trápí ostřelování sídlišť v Charkově nebo nemocnice v Mariupolu.
Každá válka ve finále dopadne nejhůř na civilisty, a tato není výjimkou. Když vidíte proud uprchlíků z Ukrajiny, napadne vás, že
paradoxně většina z nich je ruskojazyčných. Absurdita Putinovy války tkví v tom, že ruští vojáci zabíjejí civilisty mluvící rusky. Až
to jednou Rusové zjistí, budou se s tím těžko vyrovnávat.
Pokud vůdce obrátí zbraně proti vlastním lidem, nemá podle mě nárok na další existenci. Jak to, že si Rusové nepřipouštějí, že
právě to se nyní děje? Vždyť Ukrajinci jsou pro Rusy totéž co pro nás Slováci…To, co se děje na východě Ukrajiny, je pro mne
naprosto nepochopitelné. V devadesátých letech minulého století jsem hodně cestoval do Ruska i na Ukrajinu a pamatuji si, že
když jsem z Kurska přejížděl do Charkova, nebyl poznat rozdíl. Charkov byl stoprocentně ruské město. Ukrajinštinu jste tehdy
neslyšeli ani v Kyjevě.
Kdy ta bratrovražedná válka skončí?Nedokážu odhadnout, kdy boje skončí, ale vzpomínka na to, co se teď děje, nezanikne v
této ani příští generaci. Jsme svědky něčeho, co bude mít dopad na rusko-ukrajinské vztahy na desítky let. A určitě to bude
zásadní pro vztah Evropy k Rusku.
Je podle vás naděje, že po Putinovi se v Rusku změní situace a zavládnou tam demokratické poměry s vládou a prezidentem
vzešlými ze svobodných voleb?Podobné otázky jsem slýchal posledních třicet let ohledně Ukrajiny. Byli tam prezidenti, kteří
rozhodně nebyli ukázkovými demokraty. Najednou mají Volodymyra Zelenského, jenž je pro Ukrajince reprezentantem jich
samotných a celé jejich vlasti. A pokud to dokázali na Ukrajině, může to dokázat kterákoli země na světě.
Kdo je Václav Bartuška• Narodil se 14. července 1968 v Praze .• Studoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  na
Karlově  univerzitě  a patřil ke studentským vůdcům listopadové revoluce. Byl členem parlamentní komise pro dohled nad
vyšetřováním událostí 17. listopadu. O svých zkušenostech z práce v komisi napsal knihu Polojasno. Zisk z prodeje knihy mu
umožnil absolvovat cestu kolem světa.• Pracoval jako reportér deníku Mladá fronta DNES, vykonával funkci generálního
komisaře české účasti na světové výstavě Expo 2000 v Hannoveru, později vlastnil firmu zabývající se pořádáním výstav a
vypracováváním marketingových studií.• Od roku 2006 je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky energetické
bezpečnosti. V letech 2010 - 2014 byl vládním zmocněncem pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín.
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Když Rada bezpečnosti OSN neumí kvůli ruskému vetu udržet mír, tak jí ty kompetence odejměme, navrhuje
poslanec Žáček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 13:19 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařídil Rusku, aby okamžitě zastavilo válečné operace na Ukrajině. Rozsudek nejvyšší
soudní instance při Organizaci spojených národů ale Vladimir Putin ignoruje. Je OSN schopna hájit světový mír? Poslanec
Pavel Žáček (ODS) žádá reformu OSN, politolog Jan Karlas vysvětluje logiku, která vedla ke vzniku systému vet.

„OSN ve své hlavní roli, kterou je udržení míru na světě, selhává. Nemluvím ale o humanitární pomoci, kterou provozuje ve
velkém rozsahu,“ uvádí v Pro a proti předseda sněmovního výboru pro bezpečnost.

Jan Karlas, odborník na mezinárodní instituce z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
věří, že v oblastech, v nichž OSN působit může, také koná. „A v oblastech bezpečnosti, kde jsou limity této organizace jasné, v
tuto chvíli jednat nemůže.“

Může se zdát, že OSN dobře nefunguje pokud má jeden jeho členský stát právo vetovat krok, který by vetovat bylo třeba,
souhlasí vědec. „Ale právo veta bylo velmocem dáno proto, aby bylo zabráněno světové válce mezi mezinárodním
společenstvím a OSN na jedné straně a nějakou velice silnou velmocí.“

„Jak má OSN a zejména Rada bezpečnosti naplnit svojí úlohu, kterou má definovanou v zakládající listině Charty OSN, když
máme agresora mezi sebou a on má právo vetovat jakýkoliv návrh vedoucí k zastavení války?“ ptá se politik.

Putin se OSN vysmívá

Ten nevidí jinou cestu než provést reformu v OSN. „Nedokážu si představit, že by se Putin před OSN sklonil. On se vysmívá
právnímu řádu a my mu to nemůžeme tolerovat,“ říká Žáček.

„To, co se děje na Ukrajině je příklad mezinárodní agrese. Ale vždy byla obava, že by velká země se silným vojenským
potenciálem provedla agresi, OSN by reagovala sankcemi nebo vojensky a tak by došlo ke světové válce. Takže to neobhajuji,
ale jen vysvětluji logiku té klauzule,“ dodává politolog.

Situaci je třeba řešit, žádá poslanec. „Jestli dáme právo Valnému shromáždění, třeba dvoutřetinovou většinou ukončit silou
konflikt, tak by to možná byla cesta k reformě. Pokud se to ale nereformuje, tak v oblasti udržování míru OSN nemůže naplnit
své zadání, svou ústavu a pak se bavme, jak to v tomto konfliktu nahradit.“

„Anebo si přiznejme, že OSN nemá kompetenci udržovat mír a do budoucna jí tuto kompetenci odejměme, nebo najděme jiný
mechanismus,“ navrhuje Pavel Žáček (ODS).

Při schvalování ozbrojené akce proti agresorovi je rozhodnutí OSN jen první krok, připomíná politolog. „I kdyby neexistovalo
právo veta v Radě bezpečnosti, pořád by to bylo prvním krokem. Pak se musí najít země nebo skupina zemí nebo jiná
mezinárodní organizace, která ten zákrok vykoná.“

„I když Západ tlačí na Rusko a vyzývá ho ke stažení, tak většina západních politiků se nekloní k tomu, že by například NATO
proti Rusku mělo zbraněmi zasáhnout. Takže ozbrojená agrese nemá v toto chvíli podporu,“ podtrhuje složitost celé situace Jan
Karlas.

Poslechněte si celý pořad Pro a proti v audiozáznamu, ptala se Karolína Koubová.
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Pocta renesančnímu mistrovi: JRD dokončila projekt Rezidence Michelangelova URL
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Společnost JRD Development, člen skupiny JRD Group, dokončila výstavbu energeticky úsporného projektu Rezidence
Michelangelova v Praze 10. Architektonicky výrazný dům s 29 byty doplňují dva komerční prostory a malý park s hřištěm a
altánem. Projekt, ve kterém developer otestoval nový typ vzduchotechnického potrubí pro zvýšení akustického komfortu, je již
zcela vyprodaný.

Rezidence Michelangelova zahrnuje 29 energeticky pasivních bytů se zdravým vnitřním prostředím, které doplňuje lodžie nebo
terasa a parkovací místo s přípravou k instalaci nabíjecí stanice pro elektromobil. Součástí projektu jsou rovněž dva nebytové
prostory ke komerčnímu využití a malý park se zelení, k jejímuž zalévání slouží nádrž na dešťovou vodu o objemu 19 m ,
dětským hřištěm a altánem. Návrh altánu, jenž zaujme atraktivitou výtvarného řešení, citem pro detail a provázaností s okolím,
pochází od vítězky studentské architektonické soutěže Katedry architektury FSV  ČVUT v  Praze . Nový bytový dům je
inspirovaný dílem významné renesanční osobnosti Michelangela Buonarrotiho: vstup zdobí velká skleněná plocha s detailem
části fresky Stvoření Adama ze stropu Sixtinské kaple a označení jednotlivých pater odkazují na umělcova malířská, sochařská
nebo architektonická díla (Sixtinskou kapli ve Vatikánu, Baziliku sv. Petra v Římě, Medicejskou knihovnu sv. Vavřince a
Medicejskou kapli ve Florencii, Davida, Pietu a Svatou rodinu). V plánu je rovněž instalace plastiky na motivy fresky Stvoření
Adama od známého sochaře Jakuba Flejšara, která bude umístěna na veřejném prostranstvím před budovou. 
V projektu Rezidence Michelangelova kladl developer silný důraz na zdravé vnitřní prostředí. Nechal zde proto instalovat
propracovaný systém, který se skládá z tepelných čerpadel, určených k vytápění a k chlazení podstřešních bytových jednotek,
řízeného větrání s rekuperací tepla a fotovoltaických panelů: „ Ve spolupráci s UCEEB ČVUT v Praze [1] a divizí Isover
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ jsme v něm navíc – jako jeden z prvních rezidenčních developerů –
otestovali nový typ vzduchotechnického potrubí Climaver® z plně recyklovatelného materiálu. Ten jsme srovnávali s klasickým
plechovým potrubím s tlumičem hluku. Změřením hladin akustického tlaku u zdroje hluku (tedy na výústce) v obytných
místnostech jsme zjistili, že přínos nového typu potrubí je 10 dB. Oproti normovým 30 dB jsme se dostali na nadstandardní
úroveň 20 dB. Díky širšímu využití této novinky také v dalších projektech JRD můžeme majitelům bytů zaručit ještě tišší
prostředí, které ocení i velmi citliví jedinci ,“ dodává Petr Valeš, produktový manažer JRD Development. 
[1] Zde JRD iniciovala vznik pracovních skupin Decibel a Vzduch. Jejich výzkumy přispívají k nalezení optimálního řešení pro
nastavení vzduchotechnických systémů a k zajištění nadstandardní akustické pohody. 
O společnosti JRD Development: 
Společnost JRD Development, člen skupiny JRD Group, vznikla v roce 2003. Již brzy po svém založení zahájila výstavbu
větších nízkoenergetických a pasivních projektů, které se do té doby nikdo nevěnoval, a zaměřila se na udržitelný rozvoj a
zdravé bydlení. V současné době je na tomto trhu lídrem. O kvalitě jejích projektů svědčí nejen zájem klientů, ale také řada
ocenění, jež stavby za svůj architektonický a ekologický přínos získaly v mnoha renomovaných soutěžích vč. Best of Realty –
Nejlepší z realit, E.ON Energy Globe Award nebo Český energetický a ekologický projekt roku. 
JRD Development zrealizovala již 27 developerských projektů. V současné době má v prodejním portfoliu 5 rezidenčních
projektů a administrativní budovu Viadukt Anděl a řadu dalších projektů v přípravě. Mezi hlavní cíle společnosti patří posouvat
hranice zdravého a ekologického bydlení a na trvalo se zařadit mezi tři největší pražské developery s obratem na úrovni 3 mld.
Kč. 
JRD Development je členem České rady pro šetrné budovy, Centra pasivního domu, Asociace developerů a Asociace pro
rozvoj trhu nemovitostí. Její majitel Jan Řežáb je členem vědecké rady Univerzitního centra energeticky efektivních budov
(UCEEB) ČVUT v Praze. JRD Development se navíc věnuje šíření osvěty o významu zdravého bydlení. V minulém roce proto
spustila Výzvu za zdravé bydlení pro zájemce z řad firem i jednotlivců, kteří rovněž vnímají důležitost výstavby zdravých
domovů. Cílem této iniciativy je zvýšit mezi laickou i odbornou veřejností informovanost o významu zdravého mikroklimatu v
interiérech a motivovat k rychlejšímu rozvoji udržitelného stavebnictví. 
O skupině JRD Group: 
JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD 
Land, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity
staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie,
ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od
developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí.
Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v
České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie
plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie). 

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:19 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 21 551 805,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V noci jsme si říkali nová režisérka, která takový začala dělat redaktorku dětského časopisu, tak vlastně jsme říkali, asi by bylo
fajn udělat ukrajinskou verzi a od toho nápadu v tom nočním chatu po dobu, kdy se jede sem přivést přivezli, tak uplynulo 10
dní, což je úplně fantastické, prostě překladatelka Irina zabijáka, které na překládá beletrii do ukrajinštiny Česko, tak přes noc
přeložila dětský časopis. A největší zázrak, že se podařilo se na papír a měla být původně slovníček český Česko ukrajinský
typu, jak se jmenuje, kolik dětí letos museli vyhodit, protože když to viděli na Slovensku, tak řekli tohle bysme taky jo, takže
vlastně ten časopis se distribuuje jednak u nás, co nástrah obzvlášť těší, tak jezdí si k nám nejenom pro materiál hlavně pro
know how různým různé spolky podobné mateřská centra skupiny Macek neformální z celého kraje, takže my vlastně tu ve snu
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tak jako předáváme know how do různých míst, aby ty lidi byli v místě měli tam právě tu konkrétní pomoc konkrétních rodin.

mluvčí 
Barbora Antonová. Díky za váš čas a já vám děkuju za rozhovor hodně sil při příštích.

mluvčí 
Dní, jestli se můžu, já bych strašně chtěla poděkovat všem dobrovolníkům a hlavně všem lidem, kteří sem chodí a jsou
naprosto fantastičtí. Děkuju.

mluvčí 
A já doplním, že podobná místa v jihlavském kraji teprve vznikají jedno takové vznikl například včera v Rosicích.

mluvčí 
Rusko znovu ostřelovalo západ Ukrajiny. Raketový útok mířil na závod na opravu letecké techniky u Lvova. Cílem
bombardování byly také Kramatorsk a severu Doněck na východě země. Ruská armáda oznámila, že získala kontrolu nad i s
rumem jihovýchodně od Charkova. Ukrajinská strana to zatím nepotvrdila. Intenzivnímu ostřelování čelil i samotný Charkov
druhé největší město v zemi.

mluvčí 
Krakovští hasiči míří na místo dalšího zásahu, tentokrát ruské dělostřelectvo zničilo jednu z největších nákupních center ve
městě. Zatímco se stovka záchranářů potýkala s rozsáhlým požárem, zasypaly oblast další granáty. Jeden z hasičů nepřežil. 3
týdny od začátku ruské invaze neměli obyvatelé Charkova mnoho příležitostí k oddechu, zatímco uvnitř města pokračuje boj s
plameny a odklízení trosek na jeho okrajích se ukrajinští vojáci připravují na další ruský útok. Teprve.

mluvčí 
Pozice toto je první obranná linie, pokud se dostanou skrz vstoupí do Charkova. Tato cesta vede z Ruska přímo do srdce
města v prodejně.

mluvčí 
S biograf Suda několik pokusů ruské armády město ovládnout selhalo. Snaží se ho proto obejít a obklíčit. Mezitím pokračuje
těžké ostřelování tak jako jinde, ani tady se střelba nevyhýbá sídlištím.

Civilisté, kteří ještě z města neutekli, tráví většinu času protileteckých krytech a sklepích.

mluvčí 
Žhář již dnes jsem vděčná, že naši vojáci brání zemi. Vydržte vždy vás budeme podporovat obě mé dcery vnučka bojují za
Ukrajinu vazby trénuji.

mluvčí 
Americký ministr zahraničí ostřelování civilistů označil za válečný zločin, který má zlomit vůli Ukrajinců bojovat. Prezident
Volodymyr Zelenskyj z Kyjeva opakovaně vzkázal, že ukrajinská armáda bude vzdorovat tak dlouho, jak bude potřeba. Petr
Valečko, Česká televize.

mluvčí 
V následujících týdnech by mohly na Slovensko dorazit čeští vojáci, kteří budou velet mnohonárodní jednotce. Na to bude jich
až 650. Mise musí ještě schválit sněmovna. Armáda bude pomáhat taky při budování stanového městečka pro ukrajinské
uprchlíky u Liptovského Mikuláše. Uvedly to ministryně obrany Jana Černochová a její slovenský protějšek Jaroslav Nagy po
jednání v Bratislavě. Bavili se spolu i o posílání další pomoci Ukrajině.

mluvčí 
Pozice našich zemí jsou jasné jsou velice silné ohledně podpory Ukrajiny, a to ať už tedy vybavením vojenským Libáň
vybavením nebo humanitární pomocí. Já jsem velmi ráda za nabídku vlastně možností té cesty přes Slovensko distribuce
některých věcí, které třeba už nestíhají a na polské straně a děkuji za tuto možnost, která pro Českou republiku byla dneska
řečená.

mluvčí 
Komentář k setkání nám teď dá Pavel Macko, slovenský generál poručík ve výslužbě bývalý velitel výcvikového centra
spojeneckých sil NATO. Dobrý den, pane generále.

mluvčí 
Dobrý den prahem. Tak Slovensko česká vojenská spolupráce má toho dobu tradici teďko v tom, co jsme mohli společném
státě. My dlouhodobě spolupracujeme na násilí projektu a je úplně logické, že Česká republika je právě ta krajina, která uvidí,
je bojovou skupinu v rámci, proč by té pracovní tehdy to hostí spojeneckých vojsk na území Slovenské republiky. My
spolupracujeme v oblasti obranného plánování a máme kontrolu, která platnou dohodu spolu s námi Williame, působit za
hranice našimi vzdušnými silami, běhá tradičně dohod nebo společný výcvik v rámci tohoto výcviku vždy na organizovali na
Slovensku velké cvičení slovech Shield za účasti krajové sílí a Spojených států český kontingent pravidelně ten největší, takže
úplně logické, že momentálně sám bavíme o tom, že tak, jak pekařské situací vycházejí WHO a na slovenské území spojenecká
vojska v rámci rozvoje nějaké pracujte pitomosti jsme velmi rádi, že tuto skupinu povedu český důstojníci české zeleně je to
mnoho marná skupina podobně jako Pobaltí a je to velký investora na další posilování spolupráce ty praktické vojenské rovině.
Ty vojáci potom člověk nás Slovensko budou nejen cvičit, ale prostě nevyrůstá vstupem naznačili, že budu se podílet na plnění
aktuální úloh momentálně naše národní radě, ryby, Háje Dukovany o úpravě našich zákonů tak, abysme bolí připravené na
situaci, že by zastavení, včetně předpokládané a eskalovala situací a my jsme malý jasně jasně, ne tě vztahy byly nějaké radě
já a s tak ho do mého hlediska důležité to, že Česká republika je Permanent zástupy, nával najeto forint, když Unity Resolute
jednotky NATO Tora má vlastně za cíl integrovat, vypadne nás vaně posil na Slovensko. Je to v českých krajinách na
východním křídle, takže to všecko celkem logicky vyústilo tyto aktuální spolupráce. Věřím, že sám velmi rychle dokoupit Vozka
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se budu slaňovat z poznání, které a budou je příprava samozřejmě podmínky pro případné rozhodnutí další bolest, ani si to
situace v budoucnosti vyžadovala.

mluvčí 
No a v čem to působení mnohonárodnostní skupiny může Slovensko nejvíc pomoct, co si může od svých aliančních partnerů,
lze vzít, nebo co se může naučit, co zatím nemá?

mluvčí 
Tak pro radě trvá vidět tu vojensko politickou rovinu Slovensko na východním okraji alianci je u nás proběhla v diskuzi a obrany
dohodě za Spojenými státy je tu čas obyvatelstva doktora bola skeptická vůbec ke konverzi vojenské přítomnosti ve svém
odkazu na bývalou sovětskou pátý, tak určitě důležité, že vojska vycházel fond okamžiku demonstrují tu odhodlaně s aliancí
jako také společně zabránit, takže možná výzvám. Samozřejmě je tam odkaz do úprav a Slovenské republiky, že to NATO nás
nenechá, že jsme spojenci, že název a tím to přece vzájemného jeden z Mšeckých oknem České republiky samozřejmě dávají
vojáci jako další krajiny, takže určitě má velký význam z toho morálního hlediska má praktický význam tím, že, že nás dosud
spojenectví vojáci svoje jasný odkaz aj tým, který jsou v té druhé straně hranice, že pozor, toto je linie, akorát už mě začíná
Severoatlantická aliance ja a Slovensko má spojené jsou na praktického hlediska v rámci toho kontingentu tam prý aj například
baterie patriot tou to je velmi praktická, má okrem protiletecké aj aj proti raketovou chrámů, a to je to, co potřebujeme efekt
případné vzbudila strany, takže je to taky mix. Ty politické výcvikový, ale i reálné prakticky přítomnosti. Já je význam.

mluvčí 
No a co jste, pane generále, říkal na to vyjádření ministra naděje případným dodávkám systémů S300 od Slovenska směrem k
Ukrajině, byl se poměrně ostře vyhradil proti mně moskevským varováním a řekl, že ho postoj Kremlu nezajímá, že si nenechá
nic diktovat, projevil tím velkou odvahu podle vás?

mluvčí 
Já si myslím, že tým pravil hlavně s tak zdravý rozum do kolotoče nám pan ministr Lavrov ukazuje. Já si to, že on si uvědomí, že
nemůže útočit na na to, že nebude útočit ani na tuto, jestli jsou na našem území, občas jsme pracovali on vlastně vyhrál za, že
názor na nějaký černý seznam, na kterém už roky, jaká jsme a označeny jsme, tak tady doktrina, ale ostatně hovoří o tom, že
Ruská federace si vyhrazuje právo na ukrajinském území ničit Sokolovi uzná za vhodné a že uvažoval o těch 400 za legitimní cíl
tu několik faktorů poprvé okraj lesa brání Vonka agresí, které limity na uznal a jsou v Haagu. Teda hovory z ruské straně
nějaký legitimní cíl je, měli jasné. Na druhé straně všechny něm, že pan Lavrov hovoří o nové lidi musí bombardují, tak celé
území Ukrajiny systematicky hrubý způsobenou porušuju aj mezinárodní humanitární právo nějaké základny v zásadě jedině
ozbrojeného konfliktu, takže z tohoto pohledu ta reakce já ministra, ať je úplně jasná dál jasný odkaz, že mi ji sami necháme
tímto způsobem zastrašit, vždyť koneckonců jsou podle čl. 42 Charty OSN má mezinárodní společenstvo měla oprávnění, ale
povedly pomoc Ukrajině. Problém je v tom, že Rusko jako byl člen bezpečnostní rady, toto blokuje u lomu má právo veta.

mluvčí 
S tím souvisí moje další otázka na ten aktuální představený návrh polského premiéra, když nevíme zatím ty obrazy obrysy na
vyslání mírové mise na Ukrajinu je to technicky možné v těch mantinelech mezinárodního práva a je taková pomoc teď to
hlavní, co Ukrajina potřebuje podle vás?

mluvčí 
Já si myslím, že to mně to hlavní, co podtrhuji. Ta krajina samozřejmě, že z toho humanitárního hlediska by to určitě bylo
přínosem, ale my nevíme detaily toho Joe Polsko vlastně navrhuje to poprvé podruhé na to jasně deklarovalo, že pomůžeme
všestranně Ukrajině humanitárně diplomatický ekonomický a vojensko technických dodává vaně materiálů, ale mně vstoupíme
do toho konfliktu. Znamenalo by to eskalovat ten konflikt do velkého konfliktu Rusko Rusko dokonce hledá určitou záminku, aby
za těch dalších krajů do toho konfliktu, aby tomu Putin v těžkých situací vlastně tím by si jako kdyby našel to opodstatnění těch
obrovských ztrát. Říkáš povídat, že co tím Polsko myslí, ale je to velmi často realizovatelné, ale bohužel z hlediska OSN všecko.
Co se jmenuje nějakému vynucení míru, ale zabezpečení ochrany civilního obyvatelstva vojenskými prostitutkami vyžaduje
souhlas bezpečnostní rady OSN a tam právě Rusko blokuje volno, že to je návrh na to, aby za novelizoval low to úspory daně
vůbec v rámci bezpečnostní rady v rámci OSN nebo vlastně máme stálého člena bezpečnostní rady to nějak Jágr 7, ale
porušuje všecky zásadní a je tam zmínka v jednom případě nemůže hlasovat o sebe, ale jinak vlastně běžecky blokovat.

mluvčí 
Poslední věc by mě zajímala, protože se k ní často vyjadřujete v poslední době já kvůli vašim zkušenostem osobním, jak vidíte
ten na nejbližší vývoj války na Ukrajině, co je ještě teď v silách ruské armády, která víceméně zastavila postup na všech
frontách.

mluvčí 
Ruská armáda bez toho, že by posunula nějaké další po jednotky do tohoto konfliktu. Mě má sílu zlomit ozbrojený odpor
Ukrajiny může maximálně, tak ty nátlakové způsoby makat, která vidíme, staré Boe nad tím stá a bombardováním pozicí. Robí
taky ten způsob boje, jak už jsme oznámili Ostravy se tak oni to postupné oslabování toho protivníka, to je velmi Slávek. Mě
dokáže musí s těmi silami, které tam mají vlastní strana Viktore, to je utopili v nějakým zásadním způsobem první velký operační
manévr. Začal to vyzrál, že ani Ukrajina je situaci na nějakou velkou protiofenzívu, kdy uvidíme, některé události na ty praktické
úrovni, takže dostáváme se taky některé jiné fázi konfliktu. 1 strana nemá možnost to rozhodnutí. Druhá strana nemá důvod
přistoupit na Kapitol vážila růstu vlastně 2 včera vyjasní či infrastrukturu a zjistila, že nedokážu vůbec ty trendy, jak získat jako
riziko, že se budou snažit zlikvidovat úplně infrastrukturu hrát prim sami infrastruktury na Ukrajině. Je to je to velmi zlý scénář.
Samozřejmě je dostat k penězům zlepšuje nejlepší volky družstva náš nějaký odvahu míru měl sebereflexi a toho konfliktu
vyhecovalo za uzavřou, za kterými ale začal loni do hlavně v ohradě Putin nemá, kam byla u firmy politický a snaží se za každou
cenu autorka, je skoro riziko, že bude se snažit zřizovat další si, ale tě nemůže všechny psaný dotaz konflikt ruské příliš velké
má nižší. Byla jejich zaujmou a zásadně všechny vojsk. To nemá k dispozici do tohoto konfliktu by bylo, protože velké
strategické riziko pro Rusko.

mluvčí 
Odhaduje Pavel Macko, pane generále, díky za váš čas v našem vysílání, pěkný den.
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mluvčí 
Pěkný pěkný den. Praha.

mluvčí 
Ruská.

mluvčí 
Ekonomika se nadále propadá. Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poors snížila úvěrový rating Ruska hlouběji do
podřadného pásma. Země se ale vyhnula platební neschopnosti, a to navzdory sankcím, a to protože navzdory sankcím
zaplatila úroky dluhopisů.

mluvčí 
Těstoviny olej nebo dětská výživa. Běžné zboží v Rusku kvůli západním sankcím výrazně zdražilo. Nedostatek potravin donutil
některé obchody omezit jejich prodej na osobu. Jinde se lidé snažily ukořistit poslední zásoby.

mluvčí 
Jejich znakům.

mluvčí 
Ani ceny se výrazně navýšily. Užívali na pleny, co stály 980 rublů za balík, který nám vydržel zhruba měsíc. Nyní stojí 1700.

mluvčí 
Rublů. Opočno stolu, pokud k nám ochota je.

mluvčí 
Zhruba 4 stovky firem v reakci na invazi pozastavily nebo omezily obchod s Ruskem. Někteří ale zůstávají mezi nimi například
Nestlé jeden z největších potravinových koncernů na světě. Firma za tento přístup čelí ostré kritice na sociálních sítích. Lidé
označují za sponzora Putinovi války.

mluvčí 
Hovořil jsem s generálním ředitelem společnosti Nestlé Markem Schneiderem. Vedlejším efektu setrvání na ruském trhu.
Bohužel neprojevil žádné pochopení platit daně do rozpočtu teroristické země znamená zabíjet bezbranné děti matky. Doufám,
že si to Nestlé brzy rozmyslí.

mluvčí 
Vnesl dáváme přednost bezpečnosti a podpoře našich zaměstnanců v regionu jsme odhodláni pomoci našim týmům a jejich
rodinám zvládnout tuto situaci, která, jak víme, přinesla nepředstavitelné problémy, projekt bezpečnost a pohodu, stejně jako
pro jejich duševní a emocionální zdraví.

mluvčí 
Otázce stáhnutí obchodu s Ruskem se vyhýbá přes 30 mezinárodních společností. Z těch, které už odešli, se ale žádná v
dohledné době neplánuje vrátit. Jakub Dolejš, Česká televize.

mluvčí 
Americký prezident Joe Biden zřejmě právě v těchto chvílích po telefonu hovoří se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Jednají hlavně o válce na Ukrajině. Washington varoval, že Peking zvažuje vojenskou podporu ruské invaze, což je krok, který
by dramaticky prohloubil propast mezi Pekingem a Západem. A téma teď pro Jiřího Pondělíčka amerikanistou z katedry
severoamerických studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Lidé. Tak o
čem si myslíte, že se teď pánové po telefonu baví a může Čína dát třeba už dnes najevo, jakou stranu víc nakloněna?

mluvčí 
Já se domnívám, že Čína tu druhé velice opatrně snaží se na jednu stranu si nerozhodli zábava. Na druhou stranu ale přece
jenom Rusko je pro ni určitým páterem, takže zatím je to spíš takový tanec mezi porcelánem snaha o co nejméně jeho rozvíjí,
ale přijde mi, že těch důležitých věcech zatím Čína odmítají přímo proti přání Spojených států nebo celého závodu bylo vidět
například, když šel za auto, které Spojené státy uvalily sankce v podobě zákazu financování na ruských komodit, tak největší
čínské banky to respektovali a na čínské komunity odmítali půjčovat prostředky, takže myslím si, že Čína bude úplně proti
Spojeným státům americkým. Na druhou stranu bude se snažit tak, aby jí samotnou nepoškodilo se bude snažit najít způsoby,
jak přece jenom Rusko alespoň trochu podpořit.

mluvčí 
Já ano v tomhle kontextu právě nějaké širší sankce Čína nepodpořila a asi ani nepodpoří se to dobře chápu.

mluvčí 
Čína opakuje tu svoji svoji pozici, která je dlouhodobá vlastně sankce jako prostředek politiky mezinárodní politiky, vůbec
vlastně neuznává, což je vlastně něco, co není, co se vztáhli na tu konkrétní momentální situaci, ale je to něco, co Čína vlastně
s ohledem na své vlastní zájmy, a to, že by se mohla stát, takže ona tak vlastně tvrdí, že ani legitimní prostředek. Máte, protože
například Čína nes nes nes vrazila, tak jako Evropská unie Spojené státy ty ruské devizové rezervy, což přece jenom tu
alespoň částečně pomáhá, ale jak jsem říkal, já si myslím, že a chci upozornit nejsem sinolog, ale myslím si, že ta čínská pozice
je spíš taková Čína, pokud možno do toho konfliktu nebyla nějak přímo zatažená a Billa co nejméně poškozená případnou
konfrontací se Spojenými státy americkými, anebo ochlazením vztahů s Ruskem.

mluvčí 
A když Spojené státy dopředu varují právě před tou vojenskou pomocí, o které údajně Rusko s Čínou jednalo také to nějaký
preventivní krok nebo vyjádření nedůvěry, nebo co to je za postoj?
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mluvčí 
Já bych to viděl jako podobný princip tam podobný postup Amerika vlastně uplatnila už v době před tou před ruskou agresí,
kdy oni zveřejňovaly vlastně i informace, které měly to postavení ruských vojsk nebo o tom, že se, že se pohybují třeba směrem
k hranici do nástupní prostor pro invazi atd. vlastně velice přesně velice přesné informace, které normálně zůstávají tehdy
dávali k dispozici, což samozřejmě pro ně není bez nákladů, pokud té schůzce mezi Ruskem a Čínou skutečně došlo a o nějaké
pomoci se jednalo Amerika teďka vlastně dává, ale můžu o tom ví, tak vlastně částečně riskuje, že ten kanál, ze kterého se tu
informaci dozvěděla, bude odhalen, protože je nasnadě, že lidí, kteří o takto způsobena takto vysoké úrovni věděli asi nebude
nebude příliš podniku se to Amerika je musela, ale myslím, že stejně jako před ruskou invazí, tak si Amerika vyhodnotila, že
zveřejnil informaci dostat Čínu nějaký tlak tady v tom ohledu může přinést může u, a proto to vlastně dělá.

mluvčí 
Mimochodem, co říkáte na tu přestřelku mezi Joem Bidenem a Dmitrije Peskova. Připomínám, že americký prezident označil
Putina jako válečného zločince, což Peskov označil jako osobní urážku, zase je to důležité vyjádření amerického prezidenta,
když vyvolalo tolik rozruchu v médiích.

mluvčí 
Já se domnívám, že my hlavně, že vlastně v podstatě to samé konstatoval mezinárodní soud v Haagu, který vlastně vyzval
Rusko k zastavení té invaze, protože ta válka bez ohledu na to, jakými prostředky vedena ta druhá otázka jsou samozřejmě
také v rozporu s válečným právem, ale už samotná invaze je jakožto velká agresivní nelegální, tudíž sama o sobě je válečný
zločinec, takže to, co řekl Joe Biden, on Česko v tom, že vnímá jako urážku, ale je to tuhletu chvíli prosté konstatování faktu. To
ruské vyjádření bylo takové, bych řekl klasicky klasicky ruské nedostanu spoření nebude nebude reagovat před jeho osobní
urážku Rusko nedělá, ale samozřejmě se trefoval toho věku a nějakého případného špatných psychický momentální problém
spojený s vysokým věkem už mají, takže je to spíš taková mediální přestřelka, ale myslím si, že zrovna tady o něco o něco
významného.

mluvčí 
Ještě by mě zajímalo, jak moc co válka na Ukrajině vlastně zajímá běžné Američany. Ty, kteří třeba nemají původy ve východní
Evropě a jak třeba vnímají v tomhle kontextu konání Joea Bidena, ukazuje ukazuje se být třeba akčnější, protože se mu
vyčítalo, že v některých věcech spíš unavenější.

mluvčí 
Já aspoň podle těch průzkumů, které jsem viděl, tak toho ten způsob, jakým vlastně jednáte situaci, tak je víceméně, ono se
spíše Kladně, ale zároveň to nějak zatím výrazně nezvedá ten jeho vůle rating tomuto oblíbenost celkově, takže je to možná
trošku něco, co Američané oddělují různou asi větší část, říká host z Ukrajiny nás správně. Zároveň vlastně to neznamená, že
by ho vnímali jako lepšího prezidenta kvůli tomu, ale já bych se těch průzkumů dostalo, tam je velký rozdíl v tom, jak je
formulovaná otázka, protože když se třeba dělali průzkum nad bezletovou zónu, tak o některých průzkumů byla většina
Američanů, pro když ovšem v té otázce bylo explicitně zmíněno, že i to mohlo vyvolat válku s Ruskem může poslat poznamenal
s Ruskem, což je nasnadě, protože tu bez toho, aby museli do vynucovat najednou to opora. Spadla asi jenom necelou třetinu,
jo, takže je potřeba i v případě těch informací podrobně sledoval, jak tento obor koncipována vlastně, co Američané, co
Američané přesně odpovídaly.

mluvčí 
A znovu je válka na Ukrajině pro Američany pro běžné Američany každodenním tématem jako u nás. Baví se o ní a se svými
známými s rodinami víceméně pořád.

mluvčí 
Já se nedomnívám zahraniční politika pro Američany není nikdy úplně hlavním tématem. Samozřejmě baví se o ní určitě víc,
než se bavili o obsazení Krymu nebo nebo o odtržení tě těch těch území a východní Ukrajině, protože to bych řekl něco, co bylo
vlastně mi naprosto mimo mimo mimo jejich zájem, takže zájem určitě věří větší než o běžné záleží i politické události, protože ta
krize je samozřejmě ohromná. Vzhledem trik nebezpečí, pane nějaké eskalace do konfliktu mezi Spojenými státy Ruskem, tak
samozřejmě zájem vzbuzuje, ale pořád myslím, že většina většina těch obyčejných Američanů to rozhodně nějak nesleduje.
Každý den ale nesleduje zprávy z bojiště, ani ani vlastně nějakým způsobem nemá možná přehled o tom, co co se přesně tuhle
chvíli děje.

mluvčí 
Říká Jiří Pondělíček nejen k zřejmě právě probíhajícímu jednání amerického prezidenta jeho čínského protějšku. Výsledky
jednání seznam se samozřejmě budeme snažit ve vysílání a taky přinést a probrat, pane Pondělíčku, díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Silniční dopravci v Česku mají podle sdružení Česmad Bohemia problémy s placením svých závazků. Náklady firem zvýšily
hlavně ceny pohonných hmot v Moravskoslezském kraji se někteří dopravci obávají, že kvůli drahé naftě budou muset skončit.

mluvčí 
Vyšší ceny pohonných hmot znamenají problém také pro autobusové dopravce v Moravskoslezském kraji. Toto řeší.
Koordinátor krajské veřejné dopravy, kudy podle jednatele Aleše Stejskala se nicméně nechystají na zdražování jízdenek,
nicméně Aleš Stejskal zároveň nevyloučil, že by se v následujících dnech toto nemohlo změnit a že by nakonec a muselo tedy
opravdu k tomu zdražování jízdenek dojít. Tento týden přitom ceny pohonných hmot jako takových řádově klesly asi 2 Kč.
Přitom se ale stále ceny, jak benzínu, tak i u nafty pohybují. V průměru o 6 Kč dráž, než jak to bylo třeba ještě na začátku
měsíce února. My jsme nyní v Opavě u areálu jednoho z větších zvětší přepravní společnosti, která převáží zboží různě po
Evropě. Tady se s těmi vyššími cenami paliv vypořádali tím způsobem, že u tedy zákazníků, s kterými nemají dlouhodobou
smlouvu, a tak a tady jim navýšili cenu za přepravované zboží, no a zákazníků nebo u zákazníků, s kterými právě uzavřeli
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dlouhodobou smlouvu, a tak tady se do smlouvy musela přidat. Tzv. palivová doložka, nicméně sám ředitel této přepravní
společnosti nám potvrdil, že se snaží v rámci tras, po jakých řidiči jezdí, aby řidiči právě nejlépe tankovali někde v zahraničí,
kde ta paliva vychází levněji, například v Polsku a tento princip nebo způsob řešení vyšší ceny paliv momentálně na trhu
naopak potvrdili další 3 velké přepravní společnosti v Moravskoslezském kraji.

mluvčí 
Dneškem přestala při příjezdu z unijních zemí a dalších osmi evropských států do Česka platit všechna protiepidemická
opatření. Lidé už nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Povinné pak není ani potvrzení testů, očkování nebo prodělané
nemoci. Po uvolnění pravidel nošení respirátorů jde o další zmírnění restrikcí proti šíření covidu 19. Ministerstvo zdravotnictví
ale už teď připravuje plán na podzim.

mluvčí 
Já bych chtěl, abysme do podzimu stopu vstupovali s jednotnými pravidly racionálním přístupem, abysme se k tomu stavovali
medicínsky, proto národní institut pro boj s covidem včera s prof. Chlíbkem nachystala 18 stránkový dokument, který já jsem
říkal, že budeme mít do této doby strategie na léto, respektive na podzim. Teď ještě ladíme přeložím do angličtině, podáme
předáme Evropské unii. Příští týden budu volit komisařkou pro zdravotnictví.

Pomoc uprchlíkům v Česku
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:28 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 467 650,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,38
Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Válka na Ukrajině a uprchlická krize ukazují, že české kapacity na obrovský nápor nestačí. Objevuje se také kritika částek,
které vláda na pomoc Ukrajincům schválila. Tématu se dnes ve vysílání TN Live věnuje kolega Lukáš Richtár.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Dobré poledne. Já toto téma proberu se socioložkou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Marií Jelínkovou. Paní
Jelínková, dobré poledne.

Marie JELÍNKOVÁ, socioložka FSV  UK  
Dobrý den.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Finanční motivace pro lidi, kteří ubytují uprchlíky je v tuto chvíli 3 000 Kč na osobu se stropem na devíti tisících. Podle
průzkumu Člověka v tísni by zvýšení na 4 000 Kč na osobu a stropem kolem 14 000 dostatečně zvýšilo ubytovací kapacity. Je
zvyšování finančních příspěvků na ubytování podle vás cesta, jak řešit uprchlickou krizi?

Marie JELÍNKOVÁ, socioložka FSV  UK  
Určitě ano. Je potřeba vnímat v tom dlouhodobějším horizontu toho, že část lidí tady bude poměrně dlouho, takže vlastně v
našem zájmu je, aby se co nejlépe začlenili do české společnosti, a to je možné pouze, pouze tehdy, pokud tady nevzniknou
místa nebo oblasti, kde dojde k velké koncentraci těch nově příchozích uprchlíků, ale tehdy, když prostě budou rozptýleni mezi
to české obyvatelstvo, tak vlastně se podaří navázat styky, kontakty, vyřídit třeba i nějaké základní, základní pomoc, informace,
tudíž v tom dlouhodobém horizontu je pro nás to nejlepší řešení, co můžeme udělat, jednoznačně podporovat to, aby byli
ubytováni nějakým způsobem takhle v soukromí.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Měl by ten příspěvek být nějakým způsobem časově omezený, případně na jak dlouho?

Marie JELÍNKOVÁ, socioložka FSV  UK  
Tak momentálně jsme v situaci, kdy nevíme, jak bude vypadat budoucnost, kolik lidí ještě přijde, kolik lidí tady třeba z nějakého
důvodu skutečně se rozhodne zůstat nebo tady bude muset zůstat, takže myslím, že nyní je rozumné uvažovat o nějakém
horizontu třeba šesti měsíců a potom vlastně případně přijmout opatření, jakým způsobem by se ta situace měla ustálit na delší
dobu.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Co musí uprchlíci splnit za požadavky, aby dostali sociální dávky nebo sociální podporu?

Marie JELÍNKOVÁ, socioložka FSV  UK  
Tak v současnosti jsme v takové trochu přelomové nebo zlomové situaci, protože až do pondělí dostávají všichni nově příchozí
vízum za účelem strpění, takovéto mimořádné dlouhodobé vízum, kde vlastně mají těch nároků poměrně málo, co se týče
nějaké peněžité sociální pomoci. Nyní si mohou žádat pouze o především o mimořádnou, mimořádnou pomoc, což je zhruba 2,5
tisíce korun na dospělého člověka a musí si nejprve vyřídit to vízum a potom se musí dostavit na Úřad práce, vyplnit tu žádost
a pak tuto dávku mohou čerpat. Nicméně od pondělí by měl už začít platit ten tzv. Lex Ukrajina, který přichází s tou speciální
humanitární dávkou ve výši 5 000 Kč, na kterou budou mít nárok nejenom ti, co požádají od pondělí dál, ale ti, kteří už podali,
který, kteří už sem doposavad přišli.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Paní Jelínková, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji klidný zbytek dne.

Marie JELÍNKOVÁ, socioložka FSV  UK  
Díky.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 257 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


Média a mediální produkce jako téma minulosti i současnosti? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:54 , RU / den: 5 000 ,
AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Propaganda, cenzura, média – slova, která známe všichni, nejen ve spojení s obdobím socialistického Československa. Jak to
vše fungovalo v období normalizace?

A jsou tyto informace důležité jen historicky nebo i pro dnešní nástup autoritativní komunikace? 
Jak fungovala propaganda a cenzura v mediálním prostředí pozdně normalizačního Československa? Kde si oficiální
konsenzus v autoritativním státě vynucovala represe a kde se stačilo spolehnout na jemnější donucovací prostředky? Hlavní
část práce je věnovaná analýze mediální produkce, která se ještě v roce 1989 neúspěšně snažila ve společnosti udržet silně
erodující propagandistické koncepty, jako byly „boj za mír“, „klid na práci“ či ohrožení „nepřátelskými živly“. Výsledkem
cenzurně a propagandisticky konformních mediálních textů v proměňující se společnosti byly čím dál nedůvěryhodnější
„příběhy bez logiky“. Přestože se historie nikdy neopakuje, výzkum způsobů autoritativního opanování veřejné sféry a
komunikace je relevantní nejen pro lepší pochopení historie, ale i vzhledem k aktuálním debatám o nástupu autoritativní
komunikace v liberální demokracii. 
Doporučeno nezveřejňovat 
Fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu 
Autor: David Klimeš 
Počet stran: 284 
Vazba: vázaná 
Formát: 135×208 mm 
ISBN: 978-80-200-3264-5 
Doporučená cena: 350 Kč 
Knihu Doporučeno nezveřejňovat vydalo nakladatelství Academia 
Ukázka z knihy 
Proč cenzoři nerozhodli o radikálnějším postupu za podpory ÚV KSČ? Bylo zjevné, že jen pohovor s šéfredaktory již nestačí,
přesto cenzoři nedokázali sáhnout k jiným represivnějším možnostem. Reálně je totiž už neměli k dispozici. Na sklonku 80. let se
někdejší tuhá cenzorská praxe proměnila ve velmi stabilní oficiální informační tok, který bylo možno řídit jen pravidelnými,
takřka přátelskými debatami s vedením jednotlivých médií a udílením nevelkého počtu nepříliš vysokých pokut za vše možné od
zmínky o známém emigrantovi po špatně reprodukovanou fotografii ministra. 
Můžete si přečíst celou ukázku 
O Autorovi 
David Klimeš, PhD. je český novinář, držitel prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia
na Fakultě  sociálních  věd  a historii na Filozofické fakultě UK. V roce 2010, 2014 a 2016 byl nominován na Novinářskou cenu
v kategorii komentáře, v roce 2018 pak ocenění získal. Na FSV  UK  vyučuje od roku 2014 komunikaci, komentář a ekonomiku.
Je autorem knižního rozhovoru se Šimonem Pánkem Aby dobro neškodilo reportáž z uvedení knihy ) a publikace Jak probudit
Česko 
Zdroj informací: oficiální web autora 
Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia
nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České
republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Kromě nakladatelské činnosti
provozuje Academia stejnojmennou síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě. 
Doporučení: Share 
Související knihy 
Doporučeno nezveřejňovat 
Fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu Klimeš, David 
Academia, 2022 
OBJEDNAT 

Green Deal kvůli ruské agresi na Ukrajině nezanikne, ale svým způsobem vyhlásí „válku“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Tomáš Bruner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 16:54 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Komentář Tomáše Brunera: Řada politiků včetně eurokomisařky Věry Jourové nebo europoslance Mikuláše Peksy avizovala,
že EU v Green Dealu pokračuje. Tomu odpovídají i předpisy, které Unie chystá a podle kterých se zaměří kromě ochrany
životního prostředí i na ochranu společenských vztahů. Vzniká tak vlastně Green and Social Deal.

Evropská komise schválila 23. února návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Abstraktní název skrývá
poměrně zásadní povinnosti pro firmy s více než 500 zaměstnanci a obratem přes 150 milionů eur ročně, v některých
případech i pro menší podniky. Těmto firmám směrnice přikáže, aby prověřily, jestli jejich dodavatelé a velká korporátní
klientela neškodí životnímu prostředí nebo nepřispívají k porušování lidských práv.

Pokud by dodavatel nebo velký klient v těchto oblastech škodil, musí ho daný podnik [lock]nutit, aby se polepšil. Když donucení
nezabere, pak se podnik bude muset s odběratelem nebo klientem rozloučit. V praxi tak budou velké podniky od svého
dodavatele nebo většího klienta vyžadovat štosy prohlášení, že se chová ekologicky a pro-sociálně, ale také ho budou
kontrolovat, jestli tato prohlášení dodržuje. Evropská komise odhaduje, že velké podniky v EU za toto cvičení každoročně
zaplatí astronomických 1,72 až 2,37 miliardy eur.

Návrh směrnice schválila Komise den poté, co prezident Putin oznámil, že Rusko uznává separatistické republiky na východě
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Ukrajiny. Následovala ruská invaze. Pokud by směrnice platila už v tuto chvíli, klíčoví dodavatelé z Ruska by si ve státech EU
lidově řečeno neškrtli. Právě na těchto dodavatelích totiž stojí i ruská ekonomika a Putinův režim, který masivně porušuje lidská
práva Ukrajinců i Rusů.

Zatímco dnes se Německo s dalšími státy zdráhá sankcemi zakázat dovoz plynu z Ruska, pro klíčové evropské podniky oklikou
vznikne zákaz tento plyn odebírat. Stejná logika zafunguje i pro ochranu životního prostředí. Kdo přispívá k poškozování
životního prostředí, ať už dodávkami výbušnin pro výrobu bomb, nebo soustavným kácením tajgy, nesmí do EU služby a zboží
dodávat ani je z ní odebírat.

Kouzelné slůvko „Taxonomie“

Směrnici ještě musí schválit parlament a Rada EU, pak budou mít státy EU dva roky na to, aby ji zapracovaly do svých zákonů. I
když vývoj konfliktu na Ukrajině nejde předvídat, svět se do té doby k lepšímu nezmění a možná se vynoří další ohniska sváru,
jako například Podněstří v Moldavsku. Ze směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti se pak stane mechanismus,
jak ekonomicky vytrestat ty, kteří svým podnikáním takové konflikty přímo i nepřímo podporují.

Kromě toho hodlá Evropská komise výrazně doplnit nařízení Taxonomie. Nynější nařízení Taxonomie definuje, které aktivity
jsou udržitelné neboli zelené a přispívají k ochraně klimatu nebo adaptaci na jeho změny. Velké podniky povinně zveřejní, jaký
podíl jejich aktivit patří k těm udržitelným podle Taxonomie. Zákazníci si pak budou moci vybrat banku, dodavatele energií,
operátora nebo pojišťovnu, kteří jsou co nejzelenější a mají co největší část příjmů z aktivit v souladu s Taxonomií.

Přečtěte si takéJádro a zemní plyn podle Bruselu zezelenaly, ale jen načas. Jak číst pro Česko klíčový dokument

Komise 2. února nachystala upřesnění, podle kterého se jako udržitelné a zelené počítá i získávání elektřiny z jaderné energie
nebo využívání plynu. Jádro by tak jako zelený a udržitelný zdroj energie nemělo být omezováno. Tady se rýsuje postupná
náhrada za ruský plyn. Aby energie z plynu nebo jádra byla udržitelnou, musí dodržovat řadu podmínek.

Například preferovat tzv. nature-based solutions. To znamená řešení, která rozvíjí ochranu životního prostředí a chrání
společenské vztahy. Sem jistě nebude patřit energie od dodavatele, jehož podnikání zároveň sytí vojenské operace
agresivního státu.

Dále Komise chystá tzv. sociální Taxonomii, jejíž obsah experti navrhli už koncem února. Sociální Taxonomie definuje, které
podnikatelské aktivity jsou společensky udržitelné a prospěšné. Samozřejmě musí jít jen o činnosti, které nevedou k porušování
lidských práv. Velké podniky opět budou muset zveřejňovat, jaká část jejich zisků plyne z prospěšných aktivit a kolik získávají ze
společensky neudržitelného podnikání. Pro veřejnost se tak sami onálepkují ti, kdo by přispívali k válečné mašinerii potlačující
lidská práva.

Green Deal místo konvenčního boje?

Green Deal tak kvůli válce nezanikne, naopak se stane jejím pokračováním. Západní státy se snaží ruskou agresi na Ukrajinu
zastavit ekonomickými prostředky. Důvěřují liberálnímu předpokladu, podle kterého hospodářská spolupráce a provázanost
ekonomik učiní válku dlouhodobě finančně neúnosnou a nepřijatelnou. Agresor kvůli sankcím vypadne z koloběhu globálního
kapitalismu, zchudne a sám sebe totálně oslabí.

Green Deal jen dodává, že stejný osud stihne i ty, kdo dostatečně nechrání životní prostředí nebo lidská práva. Například
některé ruské firmy. Díky tomuto předpokladu nepůjde Green Deal ke dnu. Naopak zapadne do ideové a ekonomické reakce
Unie na ukrajinský konflikt a adaptuje se na nové cíle EU, jako je větší energetická soběstačnost, nebo postihy těch, kdo
porušují lidská práva.

Přečtěte si takéJeden úkol pro nositele Nobelových cen, druhý pro nás všechny

Enormní náklady, které kvůli tomu vynaloží soukromý podnikatelský sektor, snad ještě lze ospravedlnit. Koneckonců zatím
nikdo nepřišel s lepším řešením urgentní klimatické krize, která kvůli válkám nepočká, ani s plánem pro posílení bezproblémové
společnosti.

Potíž ale nastane, pokud bude EU předpisy popsané výše příliš horlivě vymáhat. Její ekonomika by se tak mohla během pár let
odříznout od dodavatelů a klientů ze zbytku světa. Tím se sníží ekonomická provázanost, která státy odrazuje od války, a
liberální předpoklad ztratí na přesvědčivosti. Tu by pak místo něj mohla získat hrubá vojenská síla.

Stručně

Nová směrnice EU přikáže větším firmám, aby prověřily, jestli jejich dodavatelé a velká korporátní klientela neškodí životnímu
prostředí nebo nepřispívají k porušování lidských práv.
Ekonomika EU by se tak mohla během pár let odříznout od dodavatelů a klientů ze zbytku světa.
Tím by se snížila ekonomická provázanost, která státy – i když ne vždy – odrazuje od války.

Autor je výzkumníkem Peace Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  UK , specializuje se na mezinárodní právo.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Podpoří Čína Rusko ve válce na Ukrajině?
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.03.2022 23:03 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
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21:31 Horizont , AVE: 531 536,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Prvním hostem Horizontu je Michael Romancov politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Joe Biden mluvil se svým čínským kolegou mimo jiné o Rusku. Jaké je rozložení sil v tomhle mocenském trojúhelníku?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je naprosto jednoznačné, že Spojené státy mají momentálně v podstatě se dá říci nulové vztahy s Ruskem a velmi
pošramocené vztahy s Čínou. V obou případech vlastně se nepodařilo s těmi vztahy zásadním způsobem pohnout ani
prezidentu Trumpovi ani předtím prezidentu Obamovi a prezident Biden vlastně zdědil tu situaci, která je bezprecedentní
vlastně vůbec nejhorší. Nicméně navzdory tomu, že vztahy mezi Pekingem a Moskvou se zdají být velice dobré, tak my vlastně
nevíme, jaké jsou ve skutečnosti z jednoho prostého důvodu. Ani v Pekingu ani v Moskvě není žádná opozice, tzn. jediné, co
můžeme brát za bernou minci jsou oficiální vyhlášení Pekingu a Moskvy. A například právě v souvislosti s ruskou válkou na
Ukrajině je vidět, že Moskva prostě tvrdí velice často něco, co je v naprostém rozporu s realitou, takže na první pohled vztahy
mezi Pekingem velmi dobré, ale jestli tomu je tak doopravdy, respektive do jaké hloubky ty vztahy sahají to si tento okamžik
netroufám spekulovat.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Zastavme se ještě chvíli u té americké špičky trojúhelníku. Platí na Peking pohrůžky rozsáhlými důsledky, tedy zřejmě
sankcemi, tak jak oni dnes mluvil se Si Ťin-pchingem Joe Biden?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já se domnívám, že Čína nemůže brát na lehkou jaksi váhu to, co jim z Washingtonu sdělují, ostatně to samé platí už dneska i
naopak. Čínský úspěch ve světě byl založen na skutečnosti, že to byly mimo jiné Američané, kteří do Číny investovali obrovské
peníze. Čína pravděpodobně nejvíc vydělala na tom způsobu, kterým zase primárně Spojené státy nebo instituce, které
vytvořili managovali až dosud ekonomickou globalizaci. Čína sice, zdá se vyšla výrazně lépe než ostatní země z covidové
pandemie až dosud, protože teď nevíme, co přesně se v Číně děje a co s Čínou udělá Omikron a Čína je, respektive její
úspěch je hodně závislý na tom, že je schopná své zboží vyvážet na ty největší a nejlukrativnější světové trhy, a to ještě pořád
je trh severoamerický primárně tvořený Spojenými státy a Kanadou a evropský tvořený Evropskou unií. Vzhledem k té jednotě,
kterou momentálně západ nebo tzv. kolektivní západ dává najevo tváří v tvář ruské útoků na Ukrajině Čína tohle to musí brát
vážně.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Když to tedy shrneme destabilizace západu by se nejspíš v Pekingu hodila, ale je otázka, jestli bude kvůli Irsku riskovat nějaké
své hospodářské vyhlídky. Je to tak?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím přesně tak. Já si myslím, že prostě Čína zejména, jestli na ní teď i začíná dorážet a možná se tam ještě zhorší ta
covidová situace, tak bude muset napnout veškeré síly jednak k tomu, aby udržela sociální, případně ekonomickou stabilitu
doma, a to nepůjde bez toho, aniž by byla schopná právě dodávat na ty nejdůležitější trhy, o kterých jsem mluvil před chvílí.
Není žádné tajemství, že Číňané mají ambici vystřídat Spojené státy v pozici nejsilnější mocnosti, ale s největší
pravděpodobností se zdá, že sami by se tak nejraději učinily k roku 2049, což bude výročí sté výročí toho, kdy vznikla čínská
lidová republika. Jsme v roce 2022 ještě pořád mají poměrně dost času a všichni odborníci na Čínu tvrdí, že Čína je trpělivá.
Myslím si, že jaksi v té situaci, kterou v současnosti v Evropě vidíme, se nemusí chovat zbrkle a předpokládám, že se zbrklé
chovat nebude a za zbrklé bych považoval jednostrannou absolutní podporu Ruska, respektive absolutní v tom ohledu, které
zdá se, že Rusové po Číně chtějí tzn. peníze, diplomatická podpora, zbraně.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Jak důležitá je podpora Číny pro Rusko samotné? Protože ono je na té světové mapě čím dál více izolované.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak ta izolace Ruska vypadá velice zásadně z pohledu z Evropy nebo z toho kolektivního západu. Ale Rusko má jednak velice
dlouhou hranici a za druhé Rusko má ve světě některé, jak si státy nebo režimy, které jsou ochotny s ním táhnout za 1 provaz.
Pravda, tento okamžik jich není moc. Připomínám tu slavnou deklaraci Valného shromáždění OSN, kde vlastně spolu s Ruskem
hlasovali pouhé 4 státy, ale bylo tam 35 zemí, jestli se nepletu, které se zdržely a mezi těmi, které se zdržely, byla například
Čína, respektive Indie. Indie je země, kterou my často jaksi necháváme někde jakoby v pozadí, ale v mnoha ohledech je Indie
pro Rusko stejně důležitým partnerem jako Čína. Indové vlastně se dohodli teď s Rusy, že od nich koupí z jejich pohledu za
velice výhodné ceny nějakou ropu. Indie je velký odběratel ruských zbrojních technologií zase v některých ohledech větší nežli
Čína, takže ta izolace Ruska v tento okamžik, ač jaksi ze západu vypadá komplexně a kompletně, přidali se Japonci, zdá se, že
se přidají jižní Korejci, Australané se přidali, ale Čína a Indie zatím ne, tzn. o nějaké stoprocentní izolaci v tento okamžik
nemůže být ani náhodou řeč.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Pan Romancove, děkujeme za vstup pro Horizont, hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já děkuji za pozvání. Hezký večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Zbraní pro Ukrajinu na posledním seznamu Spojených států jsou tisíce. 1 nenápadná položka, stovka dronů přitom může
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vyřešit jeden z velkých problémů bránící se země. Oslabit ruské dělostřelectvo, které je teď největší hrozbou hlavně pro
civilisty. Joe Biden v týdnu přislíbil, jak sám řekl, bezprecedentní dodávku za 800 000 000 USD.

Daniel STACH, redaktor 
Vojákům se vejdou do batohu a vzlétnou během chvilky. Na rozdíl od velkých dronů, jako je Reaper, ale rakety nestřílí.
Raketami sami jsou. Dronů Switchblade mají Spojené státy Ukrajině dodat 100.

Jakub KARAS, prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl 
Je to jednorázová zbraň a kdy vlastně po zaměření cíle ze shora vlastně nalétne na ten cíl a exploduje.

Daniel STACH, redaktor 
Ve vzduchu umí i čekat. Jeho menší a lehčí verze až 15 minut. Tanků sice neuškodí, ale může zasáhnout okno automobilu,
zneškodnit posádku a vyřadit tak třeba raketu. Větší a těžší verze této zbraně je pak létající protitanková střela schopná hledat
svůj cíl až 40 minut a 40 km daleko.

Jakub KARAS, prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl 
Je schopné i autonomní letu, když jsou říct nějaké souřadnice přesné, tak samozřejmě /nesrozumitelné/ přímo navést na tento
cíl.

Daniel STACH, redaktor 
Rusko podle dostupných snímků podobnou, byť ne, tak účinnou zbraň na Ukrajině už má. V omezené míře použilo tyto drony.
Miniaturizace a propojenost na bojišti tak pokračuje a týká se i běžných komerčních strojů. Pro průzkum a nebo propagaci
úspěšných akcí je používají obě strany, a to i s tím rizikem, že data o provozu a poloze budou proudit k výrobci. Obvykle
čínskému. Jaroslav Zoula a Daniel Stach, Česká televize.

Oslavy osmého výročí ruské anexe Krymu
TV , Datum: 18.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 01:01 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 5 243 225,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Ruský prezident Vladimir Putin dnes na stadionu v moskevských Lužnikách uspořádal oslavy osmého výročí ruské anexe
Krymu. Putin mluvil také o důvodech zahájení invaze na Ukrajinu, kterou ruské vedení označuje jako speciální vojenskou
operaci. Cílem podle Putina prý bylo chránit obyvatele Donbasu a dalších oblastí Ukrajiny před genocidou.

Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
Na největším stadionu v Rusku burácejí davy. Rusové s vlajkami poslouchají projev Vladimira Putina k výročí anexe
ukrajinského Krymu, který koncem února 2014 obsadily ruské jednotky. Prý za účelem denacifikace regionu.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Museli jsme dostat Krym z této snižující pozice, ve které se společně se Sevastopolem jako součást cizí země ocitl.

Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
Lidem držícím v rukou slogany typu Za svět bez nacismu a transparenty s písmenem Z na podporu invaze pak sliboval, že splní
všechny plány, které si Kreml usmyslel. Putin byl oblečený v bundě za téměř 300 000 Kč. V době, kdy běžní Rusové čelí
rozsáhlé inflaci v důsledku ekonomických sankcí Západu. Šéf Kremlu obhajoval vpád ruských jednotek na Ukrajinu. Tím pravým
důvodem je podle Putina údajná genocida namířená nejen proti Rusům na Donbase.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
S tímto státním převratem nesouhlasili ani lidé, kteří žili a žijí na Donbasu. Okamžitě proti nim byly organizovány trestné
vojenské operace. Staly se terčem systematického ostřelování z děl a náletů. Tomu všemu se říká genocida. A právě genocida
je hlavním cílem vojenské operace, kterou jsme v Donbasu a na Ukrajině zahájili.

Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
Na akci zněly vlastenecké písně včetně jedné s názvem Vyrobeno v Sovětském svazu. Podle moskevské policie na místo
dorazilo až 200 000 lidí, před kterými Putin oslavoval výsledky ruské invaze. Při ní už podle OSN zemřelo nejméně 816 civilistů.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Nejlepším důkazem je, jak bojují. To, jak se naši chlapci během této vojenské operace chovají. Bok po boku si pomáhají,
podporují se a v případě potřeby své bratry kryjí na bojišti vlastním tělem před kulkou. Takovou jednotu jsme tu dlouho neměli.

Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
Objevují se informace o tom, že úřady jednoduše lidi naložily do autobusu a odvezly je na místo. Někteří státní zaměstnanci pak
prý měli účast povinnou. Petra Matýsková, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
A s námi už je ve vysílání Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií. Dobrý večer.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Můžete zhodnotit celou tu show a projev Vladimira Putina?

Jan ŠÍR, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Dobrý večer. Tak to hodnocení asi by bylo takové, že představovalo novou úroveň psychologické projekce Vladimira Putina.
On se stal terčem a hlavní figurou akce, která silně připomínala norimberské sjezdy v druhé polovině 30. let, a současně ta
celá akce probíhala pod heslem Svět bez nacismu. Pokud jde o samotný obsah Putinova prohlášení, tam bych nějakou větší
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logiku za těmi slovy nehledal, opakovaly se tam už v zásadě tradiční narativy spojené s tím, že Rusové na Ukrajině jsou
vystaveni genocidě, byl dále Putinem vyzdvihován ruský národ, vojenské ctnosti a takovým tím hlavním motivem byla snaha
dosáhnout sjednocení ruského národa kolem vůdce, tzn. osoby Vladimira Putina.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Ve svém středečním projevu zaútočil ruský prezident i na ruské občany, na ty prozápadní, a označil je za špínu a také za
zrádce. Spadá to tedy do té jeho rétoriky?

Jan ŠÍR, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Určitě. Rusko už dlouhodobě za vlády Vladimira Putina razí ten narativ, že představuje jakousi obleženou pevnost, tzn.
současně s těmi prohlubující se problémy hledá za tuto situaci viníka a tím viníkem jsou jednak vnější nepřátelé v podobě tedy
Západu, jehož údajnou loutkou mají být ti ukrajinští neonacisté a narkomani, kteří vládnou v Kyjevě, které se snaží Vladimir
Putin jakoby denacifikovat, a pochopitelně část toho hněvu, těch represivních akcí se zaměřuje i na populaci uvnitř Ruska
samotného. Zejména na ten nesouhlasný segment, který bývá označován za zrádce.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Jak vnímáte to, že po tak dlouhé době vystoupil na veřejnosti před tolika diváky?

Jan ŠÍR, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Tak ta otázka má dvě složky. Pokud jde o těch tolik diváků, tady je potřeba říci, že se nejednalo o nějaký spontánní projev úcty
vůči Vladimiru Putinovi, jednalo se standardně o zaměstnance státních podniků, rozpočtových organizací, příspěvkových
organizací, kteří tam byli centrálně svezení do těch Lužniků. Ten oficiální údaj o tom, že by tam mělo být až čtvrt milionu osob,
považuji za silně nadhodnocený. A pokud jde o to, jak se Vladimir Putin objevil na veřejnosti, těch informací ohledně jeho
veřejného vystupování máme zejména z posledních dvou let minimum, Vladimir Putin se straní, a když už se musí někde
ukázat, tak je to skutečně výjimečná událost a oslavy anexe Krymu, v Rusku tu anexi nazývají znovusjednocením, jsou asi
takovou výjimečnou událostí, protože skutečně se jednalo o hluboký přelom jak ve vztazích Ruska se Západem, nejenom
sousední Ukrajinou, která tímto aktem byla napadena, ale také i co se týče ruského vnitrostátního vývoje. Tzn. začal tady být
kladen maximální důraz na patriotickou mobilizaci a úměrně tomu samozřejmě jsou vystupňovány represe, které je potřeba i
nějakým způsobem odůvodnit. Je to činěno tadytím voláním po patriotismu a vy je tady za tím vidět zjevná snaha Vladimira
Putina čerpat svoji vyprchávající legitimitu z domnělých zahraničněpolitických úspěchů, kam ta vítězná válka v případě anexe
Krymu určitě patří.

Martin ČERMÁK, moderátor 
My vám děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi a přejeme klidný zbytek večera.

Jan ŠÍR, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Děkuji za zavolání nebo za pozvání.

Francouzská krajní pravice se hádá a vytlačuje tu tradiční. Oslabit může kvůli Putinovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 06:35 , Celková
návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , AVE: 5 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Snažení Emmanuela Macrona – i ve jménu EU, jíž Francie předsedá, o diplomatické řešení rusko-ukrajinské krize selhalo a
Putinova invaze na Ukrajinu dala za pravdu spíše americkým a britským odhadům, že Kreml rozpoutá válku. Francie v
souvislosti s Ruskem selhala i v Mali, kde se po zpočátku vítané intervenci z roku 2013 potýkala s ruskou propagandou
komplikující tamní boj proti terorismu. Po převratu si vláda v Mali přítomnost evropských sil (včetně ČR) nepřeje a preferuje
spolupráci s ruskými žoldáky skupiny Wagner, jimž vojenský režim ani vyjednávání s místní Al-Káidou nevadí.
V prezidentských volbách se i přes oslabení způsobená rusko-ukrajinskou válkou pokusí zvítězit právě zmínění Le Pen,
Pécresse i Zemmour.
Politicky nejhůře dopadá napadení Ukrajiny na bývalé i stávající Putinovy sympatizanty. Ruskou invazi odsoudili všichni političtí
představitelé, ale rozdíly zůstávají v otázce, jak na situaci reagovat. Krajní pravice, která měla k Putinově režimu nejblíž, je i
nadále smířlivější. Marine Le Pen i Éric Zemmour, kteří volali po ukončení protiruských sankcí, nadále zpochybňují jejich
účinnost. V důsledku tento postoj znamená, že by nedělali nic a nechali by Putinovi volnou ruku. Le Pen se s Putinem setkala v
roce 2017, kdy se vyjádřila, že „její pohled na Ukrajinu se shoduje s tím ruským.“ Navíc dlouhodobě financovala své volební
kampaně půjčkami z ruských bank. Zemmour v roce 2018 pro změnu mluvil o tom, že „sní o francouzském Putinovi“ a v roce
2020 tvrdil, že Rusko by bylo „věrnějším spojencem než USA, Německo či Velká Británie“. Ještě 23. ledna 2022 tvrdil, že NATO
se mělo rozpustit v devadesátých letech, a že pokud se stane prezidentem, tak Francii vyvede ze společného velení Aliance.
Zemmour se také jako jediný kategoricky ohradil proti přijetí ukrajinských uprchlíků ve Francii. Jakékoliv aktuálně silné
deklarace nesmazávají historii putinofilů nejen ve Francii.

Mezinárodní situace je nepříjemná i pro tradiční pravici a Valérii Pécresse. Například to, že až rozpoutání války v plném rozsahu
vedlo bývalého prezidentského kandidáta Republikánů, Françoise Fillona, k rezignaci na funkce ve správních radách ruských
firem Sibur a Zarubezhneft, nevypadá nejlépe. Pécresse navíc schytala kritiku ohledně snahy popřít svůj výrok, že pomoc
uprchlíkům je lepší zorganizovat mimo ve Francii, v zemích, které s Ukrajinou sousedí. Narůstající intenzita Putinovy agrese
proti Ukrajině bude mít také ekonomické a sociální dopady na celou Evropu – zvyšování životních nákladů je již patrné v
nárůstech cen energií či obilovin. V prezidentských volbách se i přes oslabení způsobená rusko-ukrajinskou válkou pokusí
zvítězit právě zmínění Le Pen, Pécresse i Zemmour.
Marine Le Pen a krajní pravice s lidskou tváří 
Na začátku roku 2021 se zdálo, že v druhém kole nadcházejících prezidentských voleb se opět potkají Macron a Marine Le
Pen. Byly o tom přesvědčeny dvě třetiny Francouzů, ale zároveň si toto opakování duelu stejně výrazně nepřály. Dominanci Le
Pen ve volebních průzkumech narušil Éric Zemmour, který jí úspěšně přebral značnou část voličů. Le Pen se dlouhodobě snaží
svou stranu Národního shromáždění (dříve Národní fronta) v očích voličů normalizovat a zbavit cejchu extremismu skrze proces
označovaný jako dediabolizace, tedy doslova „odďáblení“. Okrajová strana založená v roce 1972, se pod jejím vedením
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transformovala v politickou sílu prvního řádu. V roce 2017 s téměř 11 miliony hlasy zdvojnásobila volební výsledek svého otce
Jean-Marieho z roku 2002. Špatný výkon ve volební debatě s Macronem z roku 2017 a fakt, že již dvakrát v boji o Elysejský
palác neuspěla, to všechno i některým jejím sympatizantům poskytuje důvody k pochybnostem ohledně možného vítězství.
Zemmour navíc přišel s ještě vyhraněnější rétorikou, čímž Le Pen připravil o prvenství v radikálnosti. Vedle Zemmoura může Le
Pen působit umírněně, přestože k sobě zas tak daleko nemají.

Důkazem blízkosti jsou i její přeběhlíci k Zemmourovi. Náskok si stále udržuje, ale každý zvolený zástupce, který ji opustí,
vytváří dojem slábnoucí kandidátky, v níž dřívější spolupracovníci ztrácí důvěru. Rozhodně nejbolestivější ránou byla pro Le
Pen zrada její neteře Marion Maréchal, která jejího radikálnějšího rivala přímo podpořila. Mediální dopad skutečnosti, že Le
Pen není o své kandidatuře schopna přesvědčit ani vlastní neteř, může být zdrcující. Když ne nejbližší, kdo jiný by měl v její
úspěch věřit? Marion Maréchal své tetě vyčítá nejen „přílišné levičáctví“, ale také nestálost názorů. Le Pen otočila v otázkách
vystoupení z eurozóny, konce Schengenu, zákazu dvojího občanství, obnovení vojenské služby či důchodu v 60 letech. Její
hlavní témata zůstávají kupní síla a odpor vůči imigraci jako údajné příčině poklesu bezpečnosti a vůbec všech problémů
Francie. V protiimigrační rétorice jde ale Zemmour dál – respektive zpátky k historickým kořenům Národní fronty.

V reakci na odchody straníků a zradu ve vlastní rodině se Le Pen snaží ukázat lidskou tvář – tvář ženy, která si toho v životě
dost prožila. Otevřeně komentovala, jak ji hluboce zasáhla zrada neteře, jež jako malou pomáhala vychovávat. Oproti dřívějším
trendům se během mítinku v rámci rádoby spontánního projevu rozpovídala o tom, jaké to bylo vychovávat děti po rozvodu a
jak její rodina trpěla stigmatizací kvůli politickému angažmá otce. Hlasy, které ztrácí ve prospěch Zemmoura se snaží najít u
umírněnějších voličů, a doufá, že se dynamika nástupu jejího konkurenta zastaví a do druhého kola postoupí právě ona. Při
srovnání se Zemmourem, Le Pen není tak šokující a více lidí by ji tak mohlo podpořit, případně nehlasovat vůbec. Znechucení
politickou situací ale nemusí hrát nutně v její prospěch. Ve volbách během covidové pandemie ji totiž nízká volební účast spíše
oslabila. Pokud tentokrát opět nevyhraje, může jít o její politický konec.
Valérie Pécresse mezi Macronem a krajní pravicí
Do prezidentských voleb tradiční pravice Republikánů vyslala poprvé ženu, šéfku pařížského regionu, Valérii Pécresse. Ta
získala nominaci vítězstvím v primárkách, v nichž do druhého kola postoupili hned dva překvapiví kandidáti. Ona a Éric Ciotti,
blízký přítel Zemmoura, který jasně řekl, že v případě duelu Macron-Zemmour podpoří krajně pravicového kandidáta. Ciotti sice
získal největší podíl hlasů v prvním kole, ale ve druhém jej Pécresse s přehledem porazila. Jeho nečekaně silný výkon ale
znamenal, že se volební program Republikánů coby ústupek pro sjednocení strany posunul ještě více doprava – mnohem dál,
než by bývalo odpovídalo pozici samotné vítězky primárek.

Pécresse se nedaří navázat na počáteční dynamiku z primárek a vyřešit nelehké dilema, jak si udržet pravé křídlo Republikánů
pokukující po Zemmourovi a středovou část, kterou láká možnost připojit se k Macronovi. Těsně před prvním velkým mítinkem
Pécresse, který měl kampani dodat druhý dech, ji opustil Éric Woerth. Autor ekonomického programu Republikánů v
posledních několika volbách podpořil kandidaturu Macrona – své rozhodnutí odůvodnil přílišným posunem strany ke krajní
pravici a neopodstatněným strašením hrozbou islámu. Tvrdou ránou pro Pécresse bylo i to, že bývalý prezident Nicolas
Sarkozy, v jehož vládě byla ministryní, se jejího mítinku odmítl zúčastnit a místo podpory proniká do tisku na adresu Pécresse
spíše kritika. Sarkozy zůstává ticho, čímž kandidátku svojí strany poškozuje. Čeká na poslední chvíli a je možné, že když se
Pécresse nadále nebude dařit, podpoří Macrona. Bývalý prezident totiž k němu již dříve vyjádřil své sympatie slovy, že v něm
vidí „lepší verzi sebe“.

Během zmíněného mítinku 13. února Pécresse předvedla nedostatek řečnických schopností, a vyvolala kontroverze zmínkou o
tzv. velké výměně (krajně pravicové konspirační teorii o plánovaném nahrazení současného obyvatelstva Evropy imigranty),
které do politické debaty přinesl Zemmour. Fakt, že jej zmínila kandidátka tradiční pravice, vypovídá o postupné normalizaci a
banalizaci extremistické rétoriky. Fráze o velké výměně následně překvapivě chyběla v záznamu projevu na YouTube, což bylo
zpětně vysvětlováno „technickou chybou“. Valérie Pécresse následně vyjasňovala a ospravedlňovala použití termínu, který se
původně prý snažila odsoudit. Ať už byl její záměr jakýkoli, kopírováním rétoriky krajní pravice si nikoho nezíská – zemmourovci
budou vždy preferovat originál místo kopie a umírněné voliče může nahnat k Macronovi.

Zatím poslední ránu její kampani přinesla rozsáhlá investigativní reportáž deníku Libération, jehož novináři odkryli
nedostatečné zabezpečení republikánských primárek a podivné registrace desítek tisíc nových straníků těsně před
hlasováním. Na seznam členů se tak měli dostat lidé, kteří o primárkách ani nevěděli, neznali jméno kandidátky, nebo tzv.
„mrtvé duše“ – lidé, kteří byli v době registrace již několik let po smrti, a mezi falešnými straníky se dokonce objevil i pes, jehož
přihlásil majitel. Kolem aféry vznikla řada vtipů a parodií podporovaných jejími konkurenty v čele se Zemmourovou armádou
internetových trollů, kteří se snaží Pécresse znemožnit. Aféra ale zároveň může nabourat legitimitu výsledku primárek, ve
kterých o postupu do druhého kola rozhodovaly pouhé stovky hlasů.
Zemmour a návrat krajní pravice k neofašismu
Bývalý novinář, televizní komentátor a spisovatel Éric Zemmour je osoba, které se dařilo okupovat mediální prostor v první části
prezidentské kampaně. Jako svěží tvář bez předchozí politické kariéry docílil svými kontroverzními vystoupeními toho, že o něm
média referovala soustavně, čímž získal neplacenou reklamu – podobně jako Donald Trump ve volbách 2016. Zemmour také
využíval toho, že nebyl oficiálním stranickým kandidátem, a mohl tak v médiích vystupovat jako nepolitická osobnost. Když se
rozhodlo, že jeho čas v médiích musí být započítáván, Zemmour toto opožděné narovnání podmínek politické soutěže označil
za cenzuru.

Putinova invaze na Ukrajinu může krajní pravici oslabit a zvýšit šance na Macronovo znovuzvolení. Zahraniční a bezpečnostní
krize mohou posílit úřadující hlavu státu a šéfa ozbrojených sil. Úspěšná intervence v Mali, ani reakce na teroristické útoky ale
jeho předchůdci Françoisi Hollandeovi nepomohly překonat nespokojenost veřejnosti s domácí politikou. Macron by se proto
neměl nechat ukolébat. Neřešení problémů lidí, kteří krajní pravici volí, a budování vlastní legitimity pouze jako jediné
automatické alternativy nestačí. Ukázala to například i porážka Hillary Clinton. Čistá „anti-“ rétorika není v politice dlouhodobě
udržitelná, prohlubuje rozdělení společnosti a v důsledku paradoxně nahrává extrémistům.

Hrozba francouzské krajní pravice nekončí její případnou porážkou 24. dubna – tak jako trumpismus nezmizel vítězstvím
Bidena. Rozklad tradiční pravice a neustálá radikalizace veřejné diskuse je pro ni již teď jistou formou vítězství. Na Macronův
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úspěch a šok stranického systému z roku 2017 chce navázat Zemmour, který usiluje o rozbití Republikánů i strany Le Pen a
následné sjednocení nové pravice pod sebou. V případě znovuzvolení Macrona, může mít Zemmour v povolební situaci na
francouzské pravici rozhodující hlas a k moci se bez pochyby zkusí dostat opět v příštích volbách.

Autor je doktorand na Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .
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Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ihano.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 08:35 , RU / měsíc: 149 366 , RU / den: 9 135 , AVE:
10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Zaslepená nenávist jen svědčí o netolerantnosti »jejího nositele«, vede k nekompetentnosti a je chybou, když je mu umožněno
řešit, nebo ovlivňovat jakýkoli rozhodující problém.

Někdy ovšem ona zaslepenost je doprovázena nedostatečnými znalostmi, neschopností pochopit souvislosti. Mylné závěry jsou
pak na světě. Záleží ovšem na těch, kteří jsou řídícími osobnostmi, zda pro své cíle jsou ochotni využít cokoli a kohokoli.
Dokonce jakoukoli zcestnou myšlenku. Jen když »účel stvrdí prostředky«, jimiž se k cíli chtějí dostat. Když potom do
rozhodování je připuštěn zaslepenec, který svou nenávistí může zničit i poslední iluzi o demokracii, svobodě a úctě k jiným
názorům, stává se komedie tragédií. 
Proto v minulosti byli zaslepenci postupně odstraňováni od rozhodování a vytlačováni z pozic. Jinak je tomu však nyní. 
Abych ovšem byl konkrétní. Mám na mysli poslance ODS Pavla Žáčka, jenž svou patologickou nenávist už léta zaměřuje na
prezidenta Miloše Zemana a jeho okolí. Také před několika dny tomu nebylo jinak. Prohlásil totiž, že sankce, které míří na
Rusko, by měly být zaměřeny »i na Hrad«. Nemusel dodávat, že měl na mysli Hrad pražský, kde ještě letos bude vlát vlajka na
počest Miloše Zemana, a na tým kolem něho. Bývalý studentský vůdce z měsíců kolem Listopadu, ředitel ÚSTR, poradce
ministra kultury Hermana, jenž se proslavil svým oslovením »mí krajané« na jednom ze srazů sudetoněmeckého sdružení,
absolvent Fakulty  sociálních  věd  UK , nikoli tedy historik, je zapšklý nenávistí. Proto se věnuje ve svých brožurkách
obhajobě vlasovců a šíření nenávisti proti skutečným osvoboditelům nejen našeho hlavního města. 
Je špatné, když režim chlubící se »pravdou a láskou«, svou »demokratičností«, což si strana pana Žáčka dokonce dala do
názvu, je postaven na nenávisti k těm, kteří mají na něco jiný názor. Kdyby s ním vedoucí představitelé ODS přece
nesouhlasili, nemohl by takto vystupovat. Tak demokratická tato strana zase není. Jak daleko je odtud k »honu na
čarodějnice«? V současné době se zastavují servery, které by mohly – ale pozor, nestalo se tak – šířit jiné než oficiální
informace, policie stíhá jednotlivce, kteří mají jiný názor, i když s ním třeba my ostatní nemusíme souhlasit a je okrajový, a
tresty budou následovat. 
Názor pana Žáčka může tedy znamenat jakousi sondu, co ještě se snese, anebo již první kroky, které mají následovat,
informovaného politika. Obojího se bojím, protože alespoň »jakáž takáž stávající demokracie« by se změnila v novou, tentokrát
»demokratickou« totalitu. 
Josef ŠENFELD 

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 11:28 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:30 Živé vysílání , AVE: 22 109 670,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Jsou tady 4 do jak byste vlastně hodnotila, kolik nábytku jsem se potom, když to třeba srovnáte s běžným provozem, jaký je
rozdíl?

mluvčí 
Rozdíl vidíme spíš hlavně v tom sortimentu, jinak by si to množství korigujeme tak, abychom byli schopni v těch prostorách,
které máme k dispozici i fungovat jako pracovně, třeba nábytek se musí nějak jsem o ošetřit umýt a nachystat pro ty žádosti,
takže my musíme korigovat množství.

mluvčí 
Když teda se zeptám ještě na běžný fungování nábytkové banky, tak já, kolik třeba ročně přijmete nábytku a jaký je rozdíl s tím,
kolik toho chodí teďko, zvýšilo se to?

mluvčí 
Tak my jsme loni začínali provoz začátkem března, takže nemáme číslo za celý za celý rok pracovní, ale vybrali jsme loni 65 tun
materiální pomoci 55 tun jsme rozdělili mezi potřebné. A letos pro srovnání už máme vlastně 28 tun teď vybráno nejsme ještě v
půlce března. A nějakých 22 tun už jsme o žádosti rozhodl rozdělili a konkrétně pro pomoc pro uprchlíky šlo téměř 10 tun a
ohlasy se jedná o 14 dní, kdy tu pomoc Ukrajincům vydáváme.

mluvčí 
Jak vlastně fungujete potom s těmi větší vašimi běžným fungování nábytkové banky, stíháte i i tyhlety zakázky?

mluvčí 
Tam bohužel dochází momentálně teda k výraznému prodlení s tím vyřizováním těch žádostí. My standardně jsme měli tu dobu
2-3 týdny. Záleží samozřejmě na rozsahu té žádosti a z jednotlivých položkách toho sortimentu. A teď se dostáváme na 4 týdny.
Já si myslím, že se dostaneme navíc.
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mluvčí 
Budete třeba tady tu sbírku ještě opakovat nebo tento víkend je to naposledy?

mluvčí 
Určitě budeme nuceni tou situací tu sbírku opakovat a myslím si, že ne jednou, že se dostaneme do situace, že tu sbírku
budeme pořádat třeba každou druhou sobotu, ale nechci nic předesílat, upřesněme, určitě informace visí včas.

mluvčí 
Já děkuji a já tedy jenom dodám, že dnes mohou lidé sem do nábytkové banky nakonec dětském sídlišti nosit až do 12 hodin. A
potom tedy v běžném pro běžných provozních hodinách banky od osmi do tří.

mluvčí 
10 hodin 30 minut čas na další zprávy, dobré dopoledne. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ruská armáda odřízla většinu
Ukrajiny od Azovského moře. Aktuálně má totiž pod kontrolu pobřežní města v okolí Mariupolu. Ten je navíc stále obklíčený.
Podle Kyjeva ruské střely v noci zasáhly poškodily tamní továrnu. Čečenské jednotky Ramzan Kadyrova tvrdí, že už ve městě
jsou a bojují v ulicích. Podle Kyjeva je pravděpodobné, že Moskva kvůli dosavadním ztrátám povolá do armády další muže.

mluvčí 
Vzhledem k tomu, že nepřítel utrpěl těžké ztráty, je pravděpodobné, že se vojensko politické vedení Ruské federace rozhodne
upravit legislativu a zahájí otevřenou mobilizaci potřebnou k pokračování, opotřebovává z války.

mluvčí 
Vítr nenápadná položka na seznamu zbraní, které Spojené státy týdnů přislíbili Ukrajině, jenže právě stovka malých dronů může
vyřešit jeden z velkých problémů bránící se země, jak oslabit třeba ruské dělostřelectvo, které teď největší hrozbou zejména
pro civilisty. A že.

mluvčí 
Vojákům se vejdou do batohu a vzlétnou během chvilky na rozdíl od velkých dronů, jako je Reaper, ale rakety nestřílí.
Raketami sami jsou dronů switch Blake mají Spojené státy Ukrajině dodat 100.

mluvčí 
Je to jednorázová zbraň a kde vlastně a po zaměření cíle ze shora vlastně na Letné a na ten cíl a exploduje. Ve.

mluvčí 
Vzduchu umí čekat jeho menší lehčí verze až 15 minut. Tanků sice neuškodí, ale může zasáhnout okno automobilu zneškodnit
posádku a vyřadit tak třeba raketu.

Větší a těžší verze této zbraně je pak létající protitanková střela schopná hledat svůj cíl až 40 minut a 40 km daleko.

mluvčí 
Je schopné autonomní letu, když jsou říct nějaké souřadnice přesné, tak samozřejmě dal přímo zavést tento cíl.

mluvčí 
Rusko podle dostupných snímků podobnou, byť ne, tak účinnou zbraň na Ukrajině už má v omezené míře použilo tyto drony.
Miniaturizace propojenost na bojišti tak pokračuje. Spor týká se i běžných komerčních strojů pro průzkum nebo propagaci
úspěšných akcí je používají obě strany, a to i s tím rizikem, že data o provozu a poloze budou proudit výrobci obvykle
čínskému. Jaroslav Zoula a Daniel Stach, Česká televize.

mluvčí 
Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval, že válka na Ukrajině už teď způsobuje výpadky dodávek potravin může mít
za následek hladovění mnoha lidí, například v Afghánistánu má 95 % obyvatel už teď problém si dovolit dostatek jídla a hrozí
další zdražení potravin paliva. Negativní dopady konfliktu začala pociťovat i severní Afrika Blízký východ, například Libanon
totiž dováží drtivou většinu své pšenice z Ruska nebo Ukrajiny.

mluvčí 
Pokud země, ze kterých dovážíme, čelí problémům, čelíme problému my teď válka mezi Ruskem Ukrajinou, takže se nás dotýká.
Naše ekonomika se propadlo, a dokonce se zhoršuje zejména ceny potravin jsou den ode dne vyšší.

mluvčí 
Diecézní charita v Plzni vyzývá veřejnost k další pomoci. Humanitárním skladu totiž docházejí potraviny hygienické potřeby.
Jeho zásoby je potřeba postupně doplňovat. Čím konkrétně to už přiblíží Daniela Tunklová. Danielo, dobré dopoledne. Proto
tam nejčastěji ukrajinští uprchlíci přicházejí?

mluvčí 
Dobré dopoledne, dá se říct, že skoro pro všechno předně ta charita pro ně připravuje takové základní balíčky o prvním
potřeby na první 3-4 dny. Pro 3 lidi jsou v něm těstoviny rýže, trvanlivé potraviny a také Polívky v sáčku, čili nebo šampony,
kartáčky, mýdla a dámské potřeby potřebuje taky toaletního papíru nebo malých pracích prášků a plán nebo dětské výživy
vlhčených ubrousků dalšího vybavení pro děti a těch potřeb pro děti je mnohé potřeba mnohem více, protože jsou tady
chybějící kočárky potřeba je také hraček pastelek. Ten zájem o takovéto zboží bylo takový, že do konce z toho dětského koutku
za námi si lidé odnášeli dětské židličky, ty vole chyb vědci docházejí velmi rychlé denně sem chodí asi 300 lidí, jenže sklad není
moc velký, takže je potřeba, aby se lidi donášeli věci postupně určitě ne celý kamion věcí, ale spíše třeba 2 tašky. Každý den
sklady otevřený od to o víkendu od devíti do 12 hodin ve všední dny potom od devíti do 16 hodin doba byla zkrácena
částečně, protože po těchto hodinách už ten zájem lze ze strany Ukrajinců nebo takový, ale částečně také, protože lidé z charity
si potřebovali už odpočinout od 1. března, tu obsloužili více než 2000 lidí.
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mluvčí 
Máme pro vás také informace ze světa sportu, hezké odpoledne. První kolo obřího slalomu mužů ve finále Světového poháru
ve francouzském kurz Well vyhrál Švýcar Marco Odermatt. Už jistý vítěz celkového hodnocení seriálu má náskok 0,2 sekundy
před norem Rathem.

mluvčí 
Vítěz malého křišťálového glóbu za obří slalom byl známý už před začátkem tohoto závodu. Získal Švýcar Marco Odermatt.
Favoritem byl dnes ve startovní brány se olympijský vítěz Pekingu postavil jako první všem soupeřům ukázal, kde letos mezi
brankami jednička. Od manžela bez chyb prostě jsem 1 minuta 4,96 sekundy byl nejrychlejší. Míří jako doposud na všech
zastávkách Světového poháru na stupně vítězů. Druhý byl po první jízdě Nor práce třetí Švýcar Muris je. Druhé kolo vysíláme
od 11 50 na webu ČT sport.

mluvčí 
Hokejový útočník Tomáš Nosek pomohl jednou asistencí Bosnu vítězství na ledě Winnipegu 42 přihrávku. Zaznamenal také
Tomáš Hertl, ale San José tak bodům proti Coloradu nepomohlo. Avalanche vychytal vítězství 25 zákroky Pavel Francouz a z
výhry radoval i Radko Gudas v dresu Floridy.

mluvčí 
V utkání Floridy s enzymem se svými hity blýskl Radko Gudas. Hvězdou zápasu byl ale Jonathan Byrd do druhý
nejproduktivnější hráč sezóny dostal v přesilovce nahrávku zpoza brány a prudkou střelou propálil Gibsona. Kanadský útočník
se trefil v první třetině ještě jednou a téměř ze stejné pozice. Penze byly aktivnější a ve druhém dějství pojistil vítězství Floridy
gólem z dorážky Joe vzor. Ten enzym se trápí prohrál už pošesté v řadě, tentokrát 03 míst.

mluvčí 
Ani jeden z českých basketbalistů se vítězství v nočních zápasech NBA nedočkal. Tomáš Satoranský posbíral za 10 minut na
hřišti 3 body 2 doskoky jednu asistenci a jeho Washington prohrál v New Yorku 97 100. Vít Krejčí odehrál v dresu Oklahomy
téměř půl hodiny a zaznamenal kromě tří bodů ještě 5 doskoků a 2 asistence. Jeho tým přesto podlehl Miami 108 120 a stejně
jako Washingtonu se mu vzdaluje účast v play off.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha si po třech letech opět zahrají Final Four Euroligy. Na závěrečný turnaj prestižní soutěže
postoupili po domácím vítězství Rackem ve třetím čtvrtfinále. České šampionky nepustily soupeřky z Itálie během zápasu ani na
chvíli do vedení a vytvořili si až 23 bodový náskok. Ten se v závěru sice ztenčil víru 90 77, ale hráčky USK uhájili a v dubnu se
v semifinále utkají s Fenerbahçe Istanbul.

mluvčí 
Tento víkend vrcholí zimní soutěže. Nabité je i vysílání ČT sport už v 7 45 odstartoval dálkový běh v klasickém lyžování Birke
bájné hned. Celý závod nabízíme na webu vstupy pak na ČT sport. Na finále Světového poháru v alpském lyžování mají dnes
ženy na programu slalom. Muži pak obří slalom. Veškeré dění z kuše vilu můžete sledovat na ČT sport 11 hodin 50 minut
zavítáme do Špindlerova Mlýna, kde se koná Světový pohár ve snowboardingu. Ve finále slopestylu se představí čeští
závodníci Šárka Pančochová jako hru než Kristián Salač. Následovat bude od 12 45 biatlonový přenos stíhačka žen. Mužský
závod odstartuje v 15 hodin. Celý den také můžete sledovat halové mistrovství světa v atletice. Co vysíláme na ČT 3.

mluvčí 
Zeptal bych se ještě něco k těm k tomu konfliktu, abyste ještě více pochopil.

mluvčí 
Celé jsem si svého otce, pokud nás můžou nějak ohrozit jaderné zbraně.

mluvčí 
My jsme setkali hlavně na co takhle Rusko, jaký může mít důsledky přede mnou musel nějak nemluvili jenom na ně čeká na ně
všeho. To.

mluvčí 
Se vlastně, jak to celé vzniklo a jak to dál postupovalo a jestliže se to je, jak to bude pokračovat dál, pokud se dá nějak zjistit.

mluvčí 
Kdy to skončí.

mluvčí 
Válku na Ukrajině pozorují prostřednictvím médií a sociálních sítí. Děti členové Dismanova rozhlasového dětského souboru se
rozhodli zeptat pěti odborníků na to, co je jim jděte, mají vrstevníkům nejasné. My jsme právě slyšeli úvod souhrnného
podcastu, který dětem vysvětluje válku z různých úhlů pohledu. Našimi hosty jsou Josef Kaňka. Redaktor zpravodajství
asistenty Zemanova rozhlasového dětského souboru. Dobrý den. Dobrý den a nedá Oubrechtová dětská reportérka. Dobrý
den vedou v radě 13, tak mi dovolila, že ti můžu tykat. Děkuji za to. Já začnu ale u Josefa, jaký byl ten proces vzniku těchto
podcastů, koho to napadlo, jak to všechno vlastně vznikalo?

mluvčí 
Vzniklo to asi jako všechno hrozně rychle. Prostě ten moment, kdy ta invaze na Ukrajině ruské invazi nejen na Ukrajinu začala,
což byl čtvrtek, tuším, tak já jsem měl mít zkoušku s těmi úplně nejmenšími dětmi a vlastně jsem si sám řekl, tak když se mě
něco zeptejte, co jim vlastně mám říct a pak jsem si říkal, že by bylo nejlepší, kdyby se zeptali sami a pak už pokud bysme se
vlastně spojili s těmi tedy zkušenějšími staršími našimi redaktory a vlastně začali jsme domlouvat postupně ty rozhovory.

mluvčí 
Vedou svého pohledu, jak se se domlouvali vzájemně jaksi vrstevníci, kdo třeba si koho vezme, s kým ty jsi hovořila, s jakým
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odborníkem, jak to probíhalo ta diskuze ve skupině?

mluvčí 
Tak my jsme vlastně právě Josef oslovil nás, kteří už jsme nějaké rozhovor někdy natočili.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Domluvili jsme se, kdo bude co točit vlastně, kdo dřív napsal, ten točil vlastně takhle to fungovalo. A já jsem točila rozhovor
třeba s Jiřím Pehe nebo s Norou Fridrichovou nebo s paní z paměti národa. Paní Benešovou a ptali jsme se jich vlastně na to,
co nás osobně zajímalo, abychom my děti přiblížili dětem tu válku na Ukrajině, proč se to stalo, co se tam děje a možná trošku,
jak to bude dál probíhat, abysme tomu rozuměli.

mluvčí 
Připravovala si otázky sama jaksi o tom přemýšlela nebo v té skupině a potom, když jste natáčeli, byly se individuálně nebo
taky třeba 23 lidi.

mluvčí 
My jsme natáčeli vlastně po dvojicích. Většinou jednou jsem začal jsem sama právě a otázky jsem si připravovala vždycky s tím,
kdo točil se mnou. A jak jsem říkal, teď jsme si vymýšleli to, na co my jsme chtěli zeptat. Natočili jsme tedy po dvojicích na
konzultovala.

mluvčí 
Si to třeba s Josefem nebo s rodiči učiteli ve škole, nebo to jsou opravdu čistě otázky, které napadají vás?

mluvčí 
Já jsem vymýšlet, co mě zajímalo, konzultoval jsem to právě s Josefem, a když sem se zničí, nebyla starej jsem se právě zeptala
i rodičů, ale domlouvali jsme se tak nějak všichni, abychom věděli, na co se zeptat.

mluvčí 
Jak ještě jste byl nápomocen, jak technicky?

mluvčí 
Já jsem byl nápomocen právě v podstatě jenom technicky nedá řekla, tak já jsem do těch otázek nechtěl zasahovat, protože
ten koncept toho té série a následně podcastu vlastně pak úplně ztratil smysl, protože by to byly moje otázka na otázky od dětí,
takže já jsem třeba jenom tam zasáhl do toho, že jsem jako přeformulovat tu otázku, co by to dávalo nějaký smysl jako lepší,
nebo aby to bylo mnoho prostě českým správně, ale jinak jsem vlastně jenom jenom stříhal a přepisoval a dělal takovou tu tu
jako spíš dělnickou práci, děti udělaly v kreativní část.

mluvčí 
Když jsi mluvila s odborníky, jako je pan Pehe nebo kolegyně Nora Fridrichová, byly to podobné otázky, anebo jste si to
rozčlenil? Tohle bude na politologa. Tohle bude pro novinářku redaktorku, jak se tohle měli jaksi promyšlené?

mluvčí 
My jsme si vymysleli témata na každého hosta vlastně jedno téma, aby se to neopakovalo. Samozřejmě některé otázky, které
na které mohli odpovědět, na které mohl vědět více těch lidí, a tak jsme položili třeba i víckrát, ale opravdu jsme se rozdělit na
ty témata.

mluvčí 
No tak ta témata byla, jaká třeba pro pana Peheho atd. jenom, abychom měli představu, jak jste uvažovali? No.

mluvčí 
Tak my jsme nejdříve chtěli vlastně zjistit, kdo to Vladimír Putin je potom, jak můžeme pomoci svým ukrajinským spolužákům
ukrajinským ruským a jak se s tím máme vlastně vyrovnat, potom kterým informacím máme věřit a ptali jsme se na tyto témata
postupně, abychom tomu všichni porozuměli a třeba s panem Pehem jsem točila ten rozhovor o panu Vladimíru Putinovi. No.

mluvčí 
A dostali jste odpovědi, které jste potřebovali, rozumíte tomu teď lépe?

mluvčí 
Rozumíme tomu lépe určitě, protože hosté byli úžasní odpovídali přesně to, co jsme potřebovali vědět, a když tam bylo něco, co
tam nepasoval, nebo co bylo řečeno, moc dospělácké, tak to jsme vystříhli, aby tomu děti rozuměly.

mluvčí 
A teď se zeptám, ještě nevím, jestli to není už úplně příliš těžké, ale čemu konkrétně třeba si nerozuměli a někdo vám to
vysvětlil, jak na konkrétním případu.

mluvčí 
Konkrétní případ, tak třeba. Já jsem osobně si nebyla tolik jistá u historie Rusko ukrajinských vztahů a Tomi právě pan Pehe i
paní Benešová mi to vysvětlili, co mají tyto 2 tyto 2 státy společného a tohle osobně třeba mě zajímalo.

mluvčí 
Možná, jak jste hledali odborníky, Josefe, v tom jste taky byl nápomocen?
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mluvčí 
V tom jsem byl nápomocen ono to vlastně vyplynulo přirozeně z toho my jsme nejdřív dali dohromady přesně po nějaké
konzultace to, co děti zajímá ty okruhy tzn. přesně, jaký to může mít třeba si vliv na psychiku dětí a zdroje informací atd. přesně
ty. Ta historie Rusko ukrajinských vztahů z toho jsme poskládali tak jako osnovu pěti bodech a pak vyplynou úplně přirozeně
třeba mediální teoretička Alice Němcová Tejkalová z fakulty  sociálních  věd , která mluvila právě zdroj informací, tak je moje
učitelka z vysoké školy vlastně já sám v tomhle tom hodně důvěřují, tak jsem dětem navrhl, jestli by oni měli zájem, řekl si řekli,
že, že ano. A takhle to vyplynulo Nora Fridrichová zase tady v novinářka České televize se vlastně hodně aktivně zapojuje do té
pomoci Ukrajině má svojí sbírku, která tou nešťastnou inzerce nešťastné situaci vlastně transformovala se ze sbírky pro
samoživitelky právě pro Ukrajinu, tak tak to taky vlastně vzniklo vzniklo úplně přirozeně.

mluvčí 
Z toho, jak jste poslouchal otázky dětských reportérů mají z ničeho strach děti?

mluvčí 
Já bych řekl, že častokrát menší než dospělí, že je to vlastně až paradoxní, že se to snaží vidět nějakou tou pozitivnější optikou,
ale samozřejmě o to náročnější pro mě potom třeba i potom při tom střihu bylo jako poslouchat některé ty věci, na které by
třeba mně osobně právě nenapadlo se vůbec zeptat. A bylo to občas jako smutné, to nemůžu. Nemůžu říct, že se to stříhalo
vždycky dobře.

mluvčí 
Vedou už si toho dotkla, máš ve svém kolektivu, třeba spolužáků, děti z Ukrajiny, možná i děti z Ruska, jak to teď prožívají v
rámci třídního kolektivu, mluvíte o tom nebo setkal jsi se s tím, že třeba děti přicházejí z rodin, mají opačné názory na to, jak ta
válka probíhá a kdo jí způsobil atd.

mluvčí 
Tak já osobně to takhle nemám, ale mám kamarády, kteří takhle mají a ta výměna názorů tam někdy je, ale třeba v mé třídě se
to tolik neřeší. Spíš se o tom nemluví a vlastně ti mí spolužáci. Nijak to téma nerozebírají, ale vím, že mají kamarádi někteří to
mají právě takže tam mohou dohadovat, ale já to takhle nemám.

mluvčí 
Ve škole jste o tom mluvili s učiteli.

mluvčí 
Mluvily jsme o tom třeba jednu hodinu. Jsme si vysvětlili situaci, ale jinak jsme to nějak konkrétněji moc už pak nerozebírali na.

mluvčí 
Vy mladá generace jste hodně přítomni na sociálních sítích, vlastně i ty otázky tam padaly, kterému YouTube Irovi mohou děti
třeba ještě mladší děti, než si ty věřit a jak se to pozná, jak se pozná propaganda dezinformace atd. na tohle se dostali
odpověď, umíte se v tom orientovat, umíte poradit třeba mladším spolužákům kamarádů.

mluvčí 
Tak to je právě v tom jednom dílu toho pořadu vysvětleno. Já osobně teda hledám informace spíš u veřejnoprávních médií, kdy
vím, že ty informace jsou ověřené právě Česká televize Český rozhlas na sociálních sítích. Ty informace hledám, ale právě u
těchhle zdrojů, kterým já osobně důvěřuji.

mluvčí 
Zase překvapily vás někdy děti opravdu jako profesionálové otázky, které kladli i teď, hovořím s Medou, tak jsou to naprosto
profesionální úvahy dospělých reportérů.

mluvčí 
Samozřejmě mě to jako nepřekvapovalo. Já i dále v tomhle ohledu hodně věřím a mám mám o nich klient nejlepší mínění, ale
právě, jak už jsem, jak už jsem před chvilkou ne nastínil, tak nikdy se zeptali jiným způsobem, než by to třeba napadlo mě, ale
ten způsob se mi potom jevil jako lepší, že to je výrazně jasnější odpověď, lépe tomu respondentovi nahraje na to, aby
neodpověděl obecně, ale dal nějaké jako konkrétní stanovisko třeba právě těch zdrojů informací, o kterých jsme se teďka
bavili, takže se tam naše reportérka, která redaktorka, která teď není Hanka zeptala na ty youtubery, tak právě Alice Němcová
Tejkalová řekl přesně co třeba o následuje, bylo to bylo to takové jako hodně názorné návodné, takže tohleto v tomhle ohledu
asi Jan.

mluvčí 
Medo, dostala si třeba i ty sama rady, jak má v sobě dávkovat informace o válce, aby ti dnes se tím neztratila radost ze života.

mluvčí 
A na tak já vlastně nesleduju to tedy celý den vždycky zjistím jenom ty zásadní informace, které by neměly uniknout, abych se v
tom úplně neutrpěla, ale snažím se teda bejt trošku v obraze, abych rozuměla tomu, co se děje, ale nesedím nad tím celý den
určitě ne.

mluvčí 
A když si poslechla třeba ten souhrnný podcast, dostali odpověď opravdu na všechny otázky, které jste měli nebo ještě třeba v
tom projektu můžete pokračovat, protože tam pořád ještě jsou nebo zůstávají nějaká místa, která byste chtěli dovysvětlit?

mluvčí 
No, já myslím, že jako otázky se dají class vždycky další a vysvětlovat ještě hlouběji. Myslím si, že ten náš odkaz, který jsme
vytvořili to tak nějak komplexně vysvětluje od každého něco trošku a určitě by se dalo ještě hlouběji rozebírat, ale myslím, že
pro ty děti mladší, než jsem já třeba, tak myslím, že tohle může stačit, aby tomu porozuměli a aby to nebylo úplně depresivní
branně.
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mluvčí 
Josefe, třeba ten souhrnný podcast. Může to být jaksi tip pro učitele používat při výuce. Poslechnou si to s dětmi ve školách.
Máte s tím nějaké podobné plány?

mluvčí 
Určitě mě vlastně i řada učitelů, když ty rozhovory ten podcast postavení pěti rozhovorů, které už průběžně vycházely, jsou i po
přečtení ne na zpravodajském serveru irozhlas jako kompletní i v kompletní mezi poslechu tam jsou, ale vlastně řada učitelů už,
když se zveřejňovali takhle postupně rozvody, tak nepřímo psala mail, jestli bych jim to nemohl jako poskytnout, měli o to zájem
i neziskové organizace některé, takže takže určitě tenhle záměr byl jeden z těch úplně hlavní vlastně s tím jsme do toho šli to
byl jeden z těch důvodů, proč ten podcast vůbec vůbec chtěli dělat.

mluvčí 
Lidem, kteří našli bezpečí v Brně při útěku před válkou na Ukrajině, nabízí pomoc brněnská zoologická zahrada. Některé matky
s dětmi z Ukrajiny už se přišli podívat zaplatili za vstup symbolickou jednu korunu. Zoo je ale připravena zabavit větší skupinky
dětí a připravuje dvojjazyčné výukové materiály do tří nebo dětských skupin. V Brně dnes ráno kolegyně Monika Dominika
Řebíková. Dominiko, dobré ráno. Zoo dnes celý den vítá jaro, tak i to samozřejmě také po dvou covidových letech, kdy musela
být v tomto období zavřená, tak přizpůsobila aktuálně zoo program právě třeba návštěvníkům z Ukrajiny.

mluvčí 
Dobré dopoledne. Ano je to přesně tak součástí té dnešní akce, která jaksi správně řekla, se jmenuje vítání, hraje třeba i
naučná vědomostní stezka, a právě tu zoo speciálně připravila přeložila do ukrajinštiny, jak to přesně vypadá, to jsi teď
ukážeme, protože první stanoviště té stezky teď za námi a taky si popíšeme, jak to vlastně funguje se mnou je tu mluvčí
brněnské zoologické zahrady Monika Brindzáková, dobré dopoledne.

mluvčí 
Vítejte. Dopoledne vám všem krásné začínající jaro.

mluvčí 
Vy držíte v ruce to, o co tady vlastně jde to, co dostanou lidé u vstupu. My se na to teď podíváme, tak popište, co to je, co
máme a vidíme, že to není jenom česky.

mluvčí 
Taky je to v podstatě taková zábavně naučná stezka, která provází téměř řekla bych všechny akce brněnské zoologické
zahradě na každou akci připravíme takovou nějakou speciální stezku, a to opravdu speciálně je, protože vítá jaro na několika
stanovištích musí děti nějakým způsobem poznat tu správnou odpověď a my potom tu stezku ti, kteří se do ní zapojí,
samozřejmě vyhodnotíme a můžou děti získat nějaké menší drobné ceny, no a protože jsme samozřejmě zareagovali na tu
aktuální situaci, tak jsme ji s ohledem na to, že v posledních dnech k nám chodí docela dost rodin z ukrajinských rodin s dětmi,
tak jsme přeložili do ukrajinštiny stejně jako programu.

mluvčí 
Když říkáte, docela dost, kolik to je.

mluvčí 
Od začátku, co tuto možnost ukrajinské rodiny mají tedy vstup do brněnské zoologické zahrady za jednu symbolickou korunu
také navštívilo brněnskou zoo kolem devíti sekcích?

mluvčí 
My jsme zmínili i další věci, které zoo vlastně chystá proti Ukrajince, aby tady podpořila, aby jim pomohla navodit nějaký pocit
normality, když to tak řeknu ještě dalšího, tedy pro ně máte. Tak.

mluvčí 
Kromě toho vstupného za jednu korunu jsem do areálu Mniší hory, což je tedy areál zahrady, tak my máme ještě středisko
ekologické výchovy v Brně v centru na Špilberku v parku na Špilberku a pak máme také virtuální expedici úplně v centru na
ulici. Radnická tam je také pro jednotlivce pouze na tedy doklad ukrajinský doklad vstup za symbolickou korunu. Pak se ale
také připravujeme na to, že přijde doba, kdy bude potřeba nějakým způsobem zabavit celé skupiny dětí, které třeba budou mít
nějaké pedagogické vedení, budou mít překladatele a budou v určitém počtu, tak naše náš vzdělávací úseku v tuto chvíli má
připravené materiály, už je stezka, jak připravená tady v zahradě, taky taková vědomostní a zábavná, když přijdou jednotlivci,
ale samozřejmě máme připravené také materiály pro ty skupiny, a to ale čekám, že to doma na to teprve přijde, protože se nám
různě ozývají lidé, kteří třeba mají starají se o nějakou skupinu, jaké jsou možnosti, takže všechno najdou samozřejmě na
našem nebo na našich sociálních sítích, tam to přesně všechno popsané.

mluvčí 
Takže spíš je to ještě ve fázi příprav, není to, že by už se tady měli třeba ukrajinskou skupinku, která by chtěla provést svých
jazyce. Už.

mluvčí 
Nás nějakým způsobem kontaktují v tuto chvíli, řekl bych lidé nebo pedagogové nebo ty jednotlivé skupiny, které se Ukrajince
starají. Zjišťují, jaké jsou možnosti, mapují ty možnosti v Brně. My jsme jedna z nich, takže myslím si, že ta doba na ty na ty
skupinové aktivity teprve přijde, ale už nás různě kontaktují, ptají se, co je možné, takže je to ve fázi takového osahávání.

mluvčí 
Na pražské hlavní nádraží přijíždějí další další vlak, jestli by prchajícím před ruskou invazí tomu odpovídá i setrvale vysoká
poptávka po dobrovolnících čím dál víc práce mají ve zdravotnickém stanu, který si vzali na starost medici.
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mluvčí 
Mě.

mluvčí 
Před dvěma týdny přivezla Anna Krejčová se spolužáky z medicíny na hlavní nádraží termosky s horkým čajem a už tam zůstali.

mluvčí 
V tu chvíli prostě nedávalo smysl jít do školy a sedět tam vlastně park krabičkami paralenu, co jsme nakoupili v lékárně běžně
volně prodeje, prodejné léky. Jsme tady začali ošetřovnu.

mluvčí 
První dny trávila 16 hodin denně škola i osobní život šel stranou. Nejdřív měli jen stůl, pak menší stan. Kapacita ale rychle
přestávala stačit. Teď mají vlastní prostory vedle Fantovy kavárny. Denně sem do zdravotnického stanu přijdou desítky lidí. Na
směně jsou vždy 2 zkušenější starší medici z vyšších ročníků. Ti se starají přímo příchozí potom 2 z mladších ročníků. Mají na
starosti třeba dezinfekci a čištění prostor v posledním týmu je pak Medik překladatel.

Tím nejčastějším důvodem, proč lidé z Ukrajiny vyhledají lékařskou pomoc na hlavním nádraží, je podle mediků dehydratace
nebo bolesti hlavy břicha.

mluvčí 
Může poslechnout nové.

mluvčí 
Když máme zkušenosti s praxí, tak musíme pořád myslet na to, že ještě nemáme dostatek zkušeností na to, abysme všechny ty
stavy odhadli správně.

mluvčí 
Pokud je potřeba vyrazí na místo pražská záchranka každý den zhruba 7×.

mluvčí 
V případě, že si nejsou jistí, tak mají na takového přítele na telefonu, kterému mohu kdykoliv zavolat a tu o tu situaci s ním
zkonzultovat. Poskytujeme také materiální zázemí.

mluvčí 
A taky psychickou podporu, možná nejdůležitější po dvou týdnech doplňování energie kofeinem pár hodinami spánku už i Anna
Krejčová potřebuje chvilku relaxovat. Večer půjde do kina. Ráno se ale na hlavní nádraží znovu vrátí. Andrea Grubnerová,
Česká televize.

mluvčí 
Z víkendového studia 6 už je to úplně všechno.

mluvčí 
Vám děkujeme za pozornost přejeme hezký zbytek soboty a pěknou neděli na shledanou.
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mluvčí 
A teď už na ČT24 nabízíme další zprávy z Ukrajiny. Postup ruských vojsk se u Kyjeva v tuto chvíli zastavil. Ukrajinská armáda v
okolí metropole už údajně dobyla zpět na 30 obcí a situaci tam šla stále sleduje náš zvláštní zpravodaj Michal Kubal. Společně
s kameramanem Vojtěchem Engem.

mluvčí 
Dobrý den z hlavního města Ukrajiny. Tady bych řekl, byl setrvalý stav, pokud bych možná citovat klasiku literární klasiku, tak
bych řekl na ukrajinské frontě zatím klid. Týká se to zejména té oblasti Kyjeva. Tady se frontové linie prakticky nehýbou. Je
pravda, že obě strany se snaží získat nějaké pozice, ale podle některých informací, které přicházejí z frontové linie, se dokonce
ruské jednotky snaží zakopat v těch pozicích, které momentálně kontrolují, což by znamenalo, že buď čekají na další posílení,
čekají na přeskupení dalších jednotek ještě předtím, než by přišel ten teoretický velmi často zmiňovaný frontální útok na Kyjev,
anebo prostě zatím drží pozice, snaží se držet pozice, budou čekat na to, jaký rozkaz dál přijde z Kremlu a z vedení ruské
armády. To se týká tedy oblasti kolem Kyjeva poněkud jiná situace je na jihu tam přicházejí informace z jihu ukrajinského města
mariupol, že se ruským vojákům podařilo dostat do centra předtím západní rozvědky. Odhadovali, že by to mohlo trvat možná
až týdny než toto klíčové město. Padne ta situace se viditelně zásadním způsobem mění, ale samozřejmě ta situace velmi
nepřehledná a informace jsou poměrně kusé. To se týká toho sledovaného případu zasaženého divadla Mariupolu budovy, ve
které hledalo útočiště, se hledaly útočiště stovky žen dětí uprchlíků, kteří byli v tom podzemním krytu ruská bomba zasáhla
tento objekt navzdory tomu, že v okolí byly nápisy děti zasáhl ten objekt, ale podle těch informací, které přicházely z místa, tak
ten vlastní kryt, ve kterém se nacházely ženy děti další lidé, kteří se pokoušeli ukrýt před boji ve městě, tak byl netknutý, ale
samozřejmě trvá to velmi dlouho, než se podaří odstranit trosky a jestliže se mluvilo zhruba 12 stech 13 stech lidech, kteří byli v
té vlastní budově, tak ten počet lidí, kteří se podařilo tam odsud dostat, se zatím počítá v nízkých stovkách. Ta situace na
bojovém poli, pokud se mluvil o tom, že nic zásadního neděje zhruba odpovídá tomu, co se odehrává na diplomatické rovině a
tady si obě strany navzájem obviňují z toho, že blokují mírové rozhovory. Týká se to jednak ukrajinské strany, tak ruské strany
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včera Vladimir Putin říkal, že Ukrajinci se snaží blokovat mírové rozhovory, snaží se nepostupoval dál. Naopak ukrajinské strany
dnes zazněl jednoznačný zazněl jednoznačná výzva od Volodymyra Zelenského ukrajinského prezidenta, který vyzval přímo
Vladimira Putina, aby si sedli co nejdříve za jednací stůl, aby začali co nejdříve vážné mírové rozhovory, ale opět přichází
upozornění zejména od západních zemí, že podle všeho se Rusko snaží tuto diplomatickou frontu využít pouze proto, aby získal
čas, aby nějakým způsobem dokázalo zásobovat své jednotky posílit své jednotky NATO, aby získalo co největší náskok, co
největší území tady během toho během té ukrajinské invaze, co bude dál, samozřejmě budeme sledovat a další informace
přineseme v dalších zpravodajských relacích.

mluvčí 
A situaci na Ukrajině ze všech úlů teď probereme s Vojtěchem vojenským výzkumným pracovníkem pražského  centra pro
výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte, tady. Dobrý den jako zapsání. Tak pojďme se nejdřív probrat
novinky z Ukrajiny. Mluvíme tady o ruském útoku na kasárny Mykola jevu údajně na rakety na západě země, takže další útoky
na logistiku, jinak ale taky na civilisty, což Rusko nepřiznává. Pokračuje zkrátka armáda v té taktice posledních nic nemění.

mluvčí 
Já jsem přesně tak můžeme říct, je to prostě válka a obě strany se snaží vyhrát a věci typu útok na kasárny samozřejmě jsou
součástí stejně tak bohužel součástí ruského boje už několik týdnů jsou útoky na civilistech obležených městech.

mluvčí 
Ukrajinské ministerstvo obrany přiznalo tak i další novinka dnešního dne, že Ukrajina ztratila přístup k evropskému moři.
Rusové vstoupili do centra Mariupolu. Jak tam odhadujete, další dny, co tohle mění?

mluvčí 
Tak my v tuto chvíli máme samozřejmě jako velmi málo informací o tom, jak reálně situace vypadá na zemi. Nicméně myslím si,
že se pokládat to, že Rusové se budou snažit vyřešit některá běžná města skutečně dobýt tak, aby jim uvolnilo ty síly i pro další
postupy na zemi.

mluvčí 
O čem mluvil taky Michal Kubal, když teče přesunu na tu diplomatickou rovinu, tak to byl nejnovější projev prezidenta
Zelenského, který říkal, je čas na setkání časy promluvit. Uvidíme podle vás jeho Putina v těch nejbližších dnech u jednoho
stolu?

mluvčí 
Tak můžeme doufat samoživitelů skeptický možná k tomu, protože evidentně obě strany zatím se stále snaží ještě o lepší pozici
na bojišti, ale vše od vyjednávání tím pádem oni tady byly nějaké pozitivní signály, že někdy v otázkách se dotkne přibližují naší
otázce neutrality Ukrajiny nebo v otázce členství NATO. Nicméně ta otázka ten morální integrity Ukrajiny, která na kterou stále
prezent ženský dává velký důraz, tak tam si myslím, že ty strany vedení ještě jako nedospěli k nějakému jako jednání
předběžnému o tom, že by mohl vypadat.

mluvčí 
No a mé jakou stranu zrovna v tomhle případu se to podle vás nakonec nakloní?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Tady bude hodně záležet na tom, do jaké míry ze strany vyhodnotí, že se ta válka dál bude vyvíjet. Pokud bude mít Ukrajina
pocit, že může získat výhodu, teď jsme viděli v poslední době nějaké změny úspěšné protiútoky ukrajinské a předpokladů
ukrajinská strana, že stav ruské ekonomiky se dál zhoršovat a bude dále stupňovat tlak na Rusko i od západních zemí, tak
může mít pocit, že pokud ještě chvilku vyčká tím vyjednávání my, tak se jí podaří vyjednat třeba otevírání krytu, viděl jsem
osobně skeptický k tomu, že by se proti Ukrajině zpátky Krym, tak, že skutečně o velmi obtížně průchozí v Rusku.

mluvčí 
Dobře, takže co podle vás Ukrajina je teď schopná obětovat. Prezident Zelenský mluvil o budoucím členství na tom, co dál.

mluvčí 
Já myslím, že to je v tuhle chvíli ten primární ústupek a k tomu navíc budou nebo mě ústupky, které pro kraj budou hlavně
jednoduché a Putinovi umožní domáhám prodat tu operaci jako nějaký vítězství. Já tomu typicky nějaké ochrana ruského
jazyka na Ukrajině a podobně, což jsou věci, které nikdy nebyl úplně zásadní ohrožení na Ukrajině. Ten program bude
poměrně ducha to slíbit.

mluvčí 
Jak se díváte na to, jak se Rusko k těm jednáním vyjadřuje, když tvrdí, že jsou někde napůl cesty, pokud se jedná třeba o
demilitarizaci Ukrajiny další důležitý bod nebo třeba právě ohledně vstupu Ukrajiny do NATO. Můžeme věřit těm výrokům nebo
je to také součást taktiky?

mluvčí 
No, já všechny výroky součást taktiky v tomhle kontextu tzn. musíme počítat s tím, že ty výroky vlastně jsou, musí zároveň míří
na nějaké na domácí publikum v Rusku. Zároveň míří vůči pro ukrajinské straně, zároveň můžou mířit vůči západu. Tzn. že on
nikdo není právě návrh strategie jít dál všechny karty na stůl okamžitě prostě přesně říct, jak vyjednávání stojí.

mluvčí 
A odhad časový váš je, jaký v tom smyslu, kdy se obě strany přiblíží nějaké dohodě, kdy se konflikt bude chýlit ke konci.
Souhlasíte nebo souhlasíte, co říkáte, třeba na ten ukrajinský odhad, začátek května.
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mluvčí 
Teď můj odhad byl, že to bude teď někdy tzn. že bych nerad dopouštěl dalšího chybného odhadu, ale začátek věta, že by
realistický tedy otázka prostě, tak, kdy ty strany dojdou k tomu, že se obě budou cítit vlastně období vysílený a vyhodnotí, že
další pokračování toho boje už ne neposune tu hranici vlastně toho těch vyjednávání balanci jako oni by prostě nezastal, což
může být až od května.

mluvčí 
Z čeho by podle vás Ukrajina zkrátka neměla ustoupit kvůli, dejme tomu, a budoucí bezpečnostní situace je, ať už na jejím
území nebo třeba dál v Evropě?

mluvčí 
Ukrajina jednoznačně si musí zachovat nějakou vlastní armádu a tedy otázka toho, co znamená militarizace, zatím jsme signál,
že militarizace ruského pohledu, že se spokojí s vyloučením nějakých typů zbraní, které Rusko později ohrožují, ale která
Ukrajina ani neměla. A druhá věc, na které podle mě Ukrajinci velmi správně dávají důraz je bezpečný garance tzn. zajistit
nějaký alternativní způsob garance vojenské bezpečnosti, který bude přijatelný pro Rusko, tedy nikoliv členství NATO, ale který
zároveň zajistí, že Rusko chce za 5 10 let nevrátí a nepokusí se o ovládnutí kraje znovu.

mluvčí 
A vy tu dohodu a v nejbližších podle vás týdnech vidíte jako jediný reálný scénář, protože někdy se tady bavíme třeba také
možné prohře Vladimíra Putina, nebo to dělají někteří komentátoři. To podle vás není vůbec na stole, ať už ten pojem chápeme
jakkoliv?

mluvčí 
Já bych hrozně vyjadřoval k tomu, že se úplně potom padne v Rusku, protože nejsme z Brna Rusko a nicméně osobně
skeptický k tomu, že by Ukrajincům nemohl, protože vojensky zvítězit ve smyslu toho, že by vojenský skutečně vytlačili ruské
síly, co krajského území, a to včetně Donbasu Krymu. Tzn. já si myslím, že pokud není jako nějaký typ dohody ve prospěch
jedné či druhé strany jediné řešení, tak stát nejlevnější řešení.

mluvčí 
Ještě včerejší zpráva z Polska by mě zajímá, jak se na ně díváte, a to je ten plán na mírovou misi, se kterým přišel tamní
premiér, je vůbec podle vás v rámci mezinárodního práva, protože o tom se mluví nejvíc uskutečnitelná, když vezmeme, že OSN
asi jediné, které by mohlo dělat tam má Rusko právo veta.

mluvčí 
Takhle jsme zdárně práva samozřejmě kdokoliv může přijít na pomoc napadené Ukrajině. To je jako v tomhle ohledu jako
právní, myslím poměrně ducha otázka jako otázka slušnosti spíše v tom, jestli to je vůbec průchozí na to a aby ta mise
vypadala a ač byla měla dosáhnout a které státy byly nebo nebyly ochotny se z účastnic. Ta se může chybět detailů známých
strašně málo.

mluvčí 
A obecně to podle vás dobrý nápad teď s tím přicházet?

mluvčí 
Tak to bude záleží na tom, jak jak jak demisi Karla a kdyby třeba vojáci nasazení atd. já jsem trochu skeptický, přiznám, protože
ta představa toho, že vojáci NATO, které Rusko nějaké rovině bude považovat za nepřátelské a podporující Ukrajinu, budou na
krajském území jako vlastně z neutrální síla nebo vedení bude neutrální síla bude bránit ukrajinskou část území nebo uprchlíky
před Rusy. Tak, že tohle bude vnímáno jako nějak eskalační k tomu skeptický, ale jsme na to přijde vojáků NATO na Ukrajině
prostě zavdává riziko toho, že svaz nějak eskalovat. A Pascala samozřejmě pro nás může dopadnou dobře, ale taky nemusí a
musíme tedy pokud to uděláme, tak jsme se mít nějaký plán toho, jak máme dále postupovat.

mluvčí 
Takže západ by se měl bát Ruska, měl by zvažovat třeba výhrůžky ze strany Kremlu ve své další taktice. Mám je.

mluvčí 
Já bych o tom nerad mluvil jako obálce. Byl příliš hrozně bezpečný jako zvažovat důsledky svých činů pouze v kontextu toho, že
se bojí nebo nebojím. Jako podle mě není správný přístup k té otázce. Já si myslím, že my musíme uvažovat o tom, jak to celé
dopadne. A jestli vlastně ten výsledek bude ve prospěch Ukrajiny ve prospěch krajská bratrstva ve prospěch nás. Jo přeju
samozřejmě. To jsme něco není samozřejmě termonukleární globální válka prostě Ukrajinu zachrání, to není není, jak
ukrajinské vítězství. Já tzn. že to je prostě něco, čeho kont neříkám válce, ale musíme to je nějaký výsledek, které musíme
počítat jako určitou nyní naštěstí velmi vzdálený jako možností a uvažovat o něm.

mluvčí 
Pane, pane Bahenský, prozatím díky ještě několikrát tady spolu budeme probírat další aspekty celého konfliktu. Prozatím na
shledanou.

mluvčí 
Stranu.

mluvčí 
Plánované dodávky zbraní ze Spojených států pro Ukrajinu můžou výrazně pomoct při obraně před ruským dělostřelectvem, a
to především prostřednictvím dronů, který Washingtonu dodá zhruba stovku. Právě ruské dělostřelectvo je pozastavení
postupu invazních vojsk pro ukrajinskou armádu civilisty jedním z největších problémů. Klíčovou roli ve vývoji války můžou
sehrát i mobilní protiletadlové protitankové komplety.

mluvčí 
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Roli hraje určitě velkou, protože už v podstatě na tom pozemním válčišti vidíme, že ta fronta se stabilizovala Rusové výrazně
nepostupují na žádném směru a určitě se to dá částečně přičíst právě nasazení, jak protitankových řízených střel, tak
protiletadlových řízených střel, tak samozřejmě Romů hlavně jste provenience zatím turecké charakter a na ty drony, které
slibuje dodat americká armáda, mohou sehrát podobnou roli, jako se hrály například protiletadlové řízené střely Stinger v
afghánském konfliktu, kdy po jejím dodání začalo Rusko ztrácet v podstatě 1 letoun denně a tady se může stát něco velice
podobné získání vzdušné nadvlády v podstatě v dnešní době teorii válčení v jedenadvacátém století. Ten základní výchozí
bod, který muži v podstatě potom rozvinout pozemní ofenzívu, pokud se Rusko Rusku dneska dodnes nepodařilo vlastně získat
vzdušnou nadvládu, tak samozřejmě ani pozemní operace se nemohou objet. Tak, jak by si ruské velení chtělo, no, a to
množství, byť Ukrajina nemá už velké množství zřejmě těch výkonných raketových kompletů, protože část byla zničena, tak to
nasycení těmi malými přenosnými protiletadlovými raketovými komplety, ať už to jsou strana a.s. 2 nebo Stinger nebo něco
podobného způsobí velkej problém hlavně pro taktické letectvo vrtulníky a dopravní letouny, protože ty se musí pohybovat v
malých výškách.

mluvčí 
Konflikty konfrontace, jaké se odehrávají na Ukrajině, nejsou podle čínského prezidenta ničím zájmu. Si Ťin-pching to ve
videohovoru řekl svému americkému protějšku Joe Bidenovi. Mluvili spolu poprvé od invaze. Washington se snaží Čínu
přesvědčit, aby nedodávala Rusku zbraně ani nepodporovala ekonomicky. Peking lavíruje mezi Západem a Moskvou, se kterou
ho pojí strategické partnerství.

mluvčí 
Čínská snaha hrát na obě strany začíná mít trhliny jazyk Pekingu se nenápadně posouvá. Při jednání s politiky Francie
Německa. Prezident si použil slovo válka. Místo speciální vojenská operace. Ve Lvově čínský velvyslanec gubernátorovi řekl, že
Čína na Ukrajinu nezaútočí a poskytne ekonomickou pomoc. Při jednání s americkými diplomaty v Římě Číňané mluvili o
respektování suverenity a územní celistvosti.

mluvčí 
Štvanic a.

mluvčí 
Vzhledem k rostoucí míře mezinárodní izolace kvůli Ukrajině si Číňané snaží do jisté míry normalizovat vztahy a spolupráci s
Washingtonem.

mluvčí 
0 a.s. sami stěn.

mluvčí 
Navzdory náznakům je ale přístup Pekingu v zásadě stejný a velmi obecný Si Ťin-pching si telefonoval s Putinem, ale s
ukrajinským prezidentem nemluvil. Čína odmítá invazi odsoudil snahu vystupovat jako neutrální. Sama podkopává, když
podporuje ruské konspirace.

mluvčí 
Klíč k řešení ukrajinské krize leží v rukou USA NATO. Doufáme, že se jako viníci krize zamyslí, převezmou odpovědnost.

mluvčí 
Někteří čínští akademici upozorňují, že podpora Moskvy je taktickou chybou. Jeden z nich neobvykle upřímné eseji, která byla
vzápětí cenzurována. Napsal, že může zhoršit postavení Číny.

mluvčí 
Za současných mezinárodních okolností může Čína postupovat jen tak, že bude chránit vlastní zájmy. Zvolí menší zlo a co
nejdříve zbaví ruského břemene.

mluvčí 
V roce, kdy se očekává, že si poruší tradici, přijme třetí funkční období a prodlouží si vládu na neurčito. Je obrat v otázce
ukrajinské krize málo pravděpodobný. Čína naznačuje zájem stát se prostředníkem mírových jednání ale řešením
mezinárodních krizí má málo zkušeností. Zahraniční politika je hlavně prodloužením domácích priorit. Již tou největší je zajistit
bezpečné přežití režimu. Ze severovýchodní Asie Barbora Šámalová, Česká televize.

mluvčí 
Rusko zaplatilo úroky z dolarových dluhopisů a vyhnulo se tak platební neschopnosti. Navzdory západním sankcím dorazilo
zhruba 117 000 000 USD do amerického finančního ústavu Citibank. Ruská ekonomika se ale mezitím dál propadá.
Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poors snížila úvěrový rating Ruska hlouběji. Do podřadného pásma. A víc o tom
teď s Radimem Dohnalem ekonomem Capital Link com dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Byly ty obavy, že Rusko neudělá ani to, že ani nezaplatí úroky z dolarových dluhopisů vůbec na místě. Mohl si to dovolit nebo
hrozí to třeba znovu do budoucna?

mluvčí 
Já myslím, že to je tak, že rostou zkouší, co se dá. Zkouší trpělivost, jestli si to platba projde přijde, jestli se bude považováno
za zaplacenou. A současně si myslím, že není reálný scénář, aby prusko dopadlo jinak než v tomto roce nebo příští měsíce
zkrachuje.
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mluvčí 
A tak to je poměrně silné vyjádření. Můžete rozvést, proč si to myslíte, proč to nemůže dopadnout jinak jak říkáte?

mluvčí 
Já si myslím, že válka trvá několik týdnů a ta válka ten rozpočet Ruské federace stojí obrovské peníze takové, které nikdo
teďka takhle Pay platit nemusela. Sankce nepochybně fungují.

Míra zahraničního obchodu se moc tě exportu se dlouhodobě fotbal prostě to jsou 2 snižuje prostě do toho Ruska proudí
výrazně méně peněz, i když jsou dražší komodity. A Rusko má hodně větší potřeby ze běžné financování svého rozpočtu a má
před sebou další dílčí splátky kuponů tak tak jistili.

mluvčí 
Na druhou stranu Rusko stále mám velké příjmy například z energetických surovin. Na toho nemůže zachránit před situací, o
které mluvíte v těch nejbližších týdnech.

mluvčí 
To zachrání jedině tak, a to by trošku dál říkal, včera ladili Putin. Já jsem titulek sliboval vyšší mzdy, tak já jsem to přepsal,
slibuje vyšší inflaci. Leda, že by to obyvatelstvo uvrhl Česko s vysokou inflaci do chudoby, že by jim sice zvyšoval ty ty mzdy v
rublech nějakou míru, ale inflace by uvrhla do takové takové situace, že by mu mohli zůstávat nějaké peníze v tom rozpočtu
splacen těch dluhů, ale já si myslím, že obě oba problémy není schopen najednou řídit.

mluvčí 
Pojďme se ještě podívat, pokud by ta situace nebyla až tak vyhrocená, jak říkáte, ale Rusko by se prozatím tedy jen ocitl v té
platební neschopnosti, co by to znamenalo pro zemi, co by to znamenalo pro jeho věřitele?

mluvčí 
Většinové pro ty věřitelé, tak všichni věřitelé by o tom by najednou si řekli, tak to ruský státní dluh, jako by ty dluhopisy, co má
jako bych neměl a zřejmě by toho vlastně teda ta, aby z toho využila, že by řekl, tak, jestli teda krach je, tak opravdu nic platit
nebudeme. A tím by se očistily účetně, ale tím bytem problém s placením závazků vlastním obyvatelstvu se vlastně zlepšil a
najednou by se růst trošku lépe dýchalo.

mluvčí 
Další věc ruská centrální banka nechala základní úrok na 20 % o čem vypovídá tenhle krok podle vás?

mluvčí 
Že se prozatím daří ten kurz relativně držet stabilní, že nechtějí, nechtějí si tento nástroj jako vystřílet, jsou pravidla připraveni
tu sazbu zvyšovat dále, jak pro to, aby bojovali, bojovali s inflací a taky proto, aby, aby ten kurz stabilizoval.

mluvčí 
Ale asi to může mít neblahé dopady na ruskou ekonomiku, pokud ten růst bude pokračovat jaké?

mluvčí 
Tak budou učebnicově vysoká úroková sazba znamená, znamená prostě nízký sklon kupu, jako že obyvatel má utrácí a že
firmy si málo půjčují, tak to samozřejmě tu ekonomiku bude dále vrhá do větších problémů, ale já se osobně myslím, že ta,
jestliže aktivita v Rusku nízká je byla a bude a že v tomto případě velký dopad tohoto jako takový nebude.

mluvčí 
Zmiňoval se taky, pane Dohnale, inflaci je, kam podle vás může dosáhnout?

mluvčí 
Tam k vaší tam ta až tam, kam bude Vladimir Putin administrativa ochotna jít, kam až bude, kam až to bude potřeba pro to, aby
ty veřejné finance udržitelné, a to jako možná, že postačilo někde jsme možná, že to pouze ke stu procentům to to je opravdu
naprosté většině křičel jako volat třeba souvisí, jak s tím možným bankrotem, tak s tím, jestli ty sankce nějaké míře nebudou v
příštím roce trošku omezeny v tom, jestli hasiči, jestli si Rusko najde. Pokud jde o Čínu, tak nějakou tu třeba Českou republiku,
která s ní bude kolaborovat a ty sankce pomáhat obcházet. Pokud to, co se stalo, tak tak kapitánu i to riziko bankrotu trošku
menší a k tomu Rusku se prostě obecně bude téměř ekonomika trošku lépe fungovat.

mluvčí 
V kontextu toho, co říkáte té vaší předpovědi, jak velký vliv na to všechno mám ten odchod řady významných světových
společností, co všechno může ovlivnit?

mluvčí 
Což si myslím, že ty společnosti typu zahrál nebo metoda té spíše status, to spíše je taková jako odpověď facka, no tomu
domácímu obyvatelstvu té střední vyšší střední třídy, ale podstatnější je podstatnější je nebo budou, pokud se ještě další
ropné společnosti přestanou ruské obchodovat. Řeknou, že vlastně ta společně jakoby neexistoval, a tak to si myslím, ruskou
ekonomiku zasáhly více a věřím, že tito odchodu ještě budu pokračovat.

mluvčí 
Co se týká dopadů západních zmiňovaných sankcí na Rusko, které jsou podle vás už teď vůbec nejcitelnější, můžou vést až k
tomu scénáři, který jste říkal na začátku?

mluvčí 
Já si stále myslím, že to omezení testů denně úplné je velmi účinné a myslím si, že nejúčinnější opatření bylo to, že jsi vlastně
prohlásil velká část ruských devizových rezerv za nepoužitelnou to, že sní nemohli to, co mi uloženy ve zlatě nebo šicích IRA
zjistil disponoval. To si myslím, že nejcitelnější efektivnější i rána trhy opakovat, ale dobré u nich zůstat.
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mluvčí 
A ještě stav ruského rublu sice zůstává citelně slabší, než byl předtím než Rusko napadlo Ukrajinu, ale na druhou stranu po
tom úvodním hlubokém propadu zase zpevňuje, čím to je.

mluvčí 
Já myslím, že tam sehrává roli to, že ta ekonomika se dostává do takové centrálně řízené stalinistické ještě ne, ale centrálně
řízené ano, jsou různé povinnosti domácí podniků, jak musí nakládat s tou cizí měnou, jakým budou posílat ten to samé pro
obyvatele a Top Ten úvodní pokles dokázal stabilizovat. Nicméně myslím si, že zase si najdou způsobem obcházet a pokutou
pokračovat sankce, tak ta tak zhruba bude dle mého soudu oslovila dále.

mluvčí 
Předpovídá ekonom Radim Dohnal. Díky za váš čas v našem vysílání přeju hezký den.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Z Ukrajiny utíkají převážně ženy s dětmi. Právě ti tvoří být zhruba polovinu z celkového počtu uprchlíků. V průměru opouští zemi
každý den více než 75 000 dětí. Stejně jako jejich rodiče musí čelit náročným dlouhým cestám. Nedostatku spánku jídla a
chybějícímu pocitu bezpečí.

mluvčí 
Je sešli vidím milý.

mluvčí 
Dítě v bezpečném prostředí s rodině, které si hrají, jako jsem to teď viděl v Praze v tom přijímacím středisku také v Brně a jinde.

mluvčí 
A mini Walta.

mluvčí 
Humanitární pomoci tedy tolik uprchlíků v České republice, městech i na vesnicích, které z, kde všichni se snaží ty ty děti
uzavře do té bubliny ještě v bezpečí. Před pro ně důležité 7,5 milionu dětí na Ukrajině bylo drama traumatizováno. Mnoho jich
bylo zabito mnoho zraněno. Mnohé se ocitli vlastně na cestě, ale ze svých domovů a všechny jsou traumatizovaný
traumatizované Profi sousední zemí, jak ukazují obrovskou solidaritou a Fillo mávají těmto dětem, aby se mohli adaptovat, kde
to je právě ten pocit humanity, aby ty děti neměly navždy ukradené dětství.
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mluvčí 
Desítky ukrajinských vojáků zemřeli po ruském útoku na kasárny Mikula jevu, které ruská armáda tvrdí, že zničila sklad
ukrajinských raket na západě země, tak i v noci na dnešek přibylo civilistů, kteří přišli o život při ostřelování. Umírali například v
Záporoží nebo v luhanské oblasti skrytu zničeného divadla v Mariupolu se zatím nepodařilo vysvobodit přeživší a trosky po
leteckých úderech se odklízejí i v jiných městech.

Ukrajinská armáda tvrdí, že zabránila Rusům v postupu Kyjeva v jeho okolí už údajně dobyla zpět na 30 obcí. Postup ruských
vojsk metropole se tak v tuto chvíli zastavil v situaci sleduje náš zvláštní zpravodaj Michal Kubal s kameramanem Vojtěchem
Engem.

mluvčí 
Tady se frontové linie prakticky nehýbou. Je pravda, že obě strany se snaží získat nějaké pozice, ale podle některých
informací, které přicházejí z frontové linie, se dokonce ruské jednotky snaží zakopat v těch pozicích, které momentálně
kontrolují, což by znamenalo, že buď čekají na další posílení, čekají na přeskupení. Dalších jednotek ještě předtím, než by
přišel ten teoretický velmi často zmiňovaný frontální útok na Kyjev, anebo prostě zatím drží pozice snaží se držet pozice budou
čekat na to, jaký rozkaz dál přijde z Kremlu a z vedení ruské armády. Ta situace na bojovém poli. Pokud se mluvil o tom, že nic
zásadního neděje zhruba odpovídá tomu, co se odehrává na diplomatické rovině. A tady si obě strany navzájem obviňují z
toho, že blokují mírové rozhovory. Týká se to jednak ukrajinské strany, tak ruské strany včera Vladimir Putin říkal, že Ukrajinci
se snaží blokovat mírové rozhovory, snaží se nepostupoval dál. Naopak ukrajinské strany dnes zazněl jednoznačný. Zazněl
jednoznačná výzva od Volodymyra Zelenského ukrajinského prezidenta, který vyzval přímo Vladimira Putina, aby si sedli co
nejdříve za jednací stůl, aby začali co nejdříve vážné mírové rozhovory, ale opět přicházejí upozornění zejména od západních
zemí, že podle všeho se Rusko snaží ta tuto diplomatickou frontu využít pouze proto, aby získal čas.

mluvčí 
Zatímco po kolik vás situace nemění na jihu Ukrajiny, se vedou těžké boje, ukrajinská armáda už ztratila přístup k obrovskému
moři přímo do přímořského města mariupol proti ruské jednotky bojují s tamními obránci. Podle kapitána ukrajinského pluku a
sov zatím mariupol odolává, čeká na příchod armády. Poradce prezidenta Zelenského ale upozornil, že nejbližší oddíly bojují
desítky kilometrů daleko. Příchod vzdálenějších jednotek zase znemožňuje ruské ostřelování.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 275 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Nepřítel si tam vybudoval velmi silnou leteckou obranu z Krymu i z pevniny. Naše dosavadní pokusy poskytnout Mariupolu
podporu ze vzduchu byl jemně řečeno, neúspěšné v tuto chvíli proto nemáme žádné vojenské řešení situace v Mariupolu.

mluvčí 
A Ukrajině, tentokrát s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den,
vítám vás. Dobrý den. Začněme, prosím vojensky tou aktuální ztrátou Azovského moře. Je to pro ukrajinskou stranu velká rána
a mám pravdu, že to je dočasné?

mluvčí 
Tak okupace vždycky dočasná. To je ten důvod, proč se tam přidává ten objektiv, nebo to adjektivum dočasný, protože v
případě, že by se jednou trvalý stav, tak by bylo potřeba nějakým způsobem právně formalizovat tohoto vzhledem k tomu, že se
tady bavíme o stavu ozbrojeného konfliktu, který vypukl v důsledku ozbrojené agrese, tak dobře nepřipadá do úvahy. Ta ztráta
v případě, že by se ukázala jako déletrvající, tak určitě by byla mimořádně významná z několika důvodů tím hlavním důvodem
je to, že pobřeží Azovského moře je to, co odděluje ruskou federaci, respektive Ruskem okupovaný Donbas od Ruskem
okupovaného Krymu tzn. tímto způsobem Rusové jsou schopni podél toho Azovského moře, že tam probíhá hlavní
automobilová magistrála schopni propojit toto okupovaná území, což do velké míry řeší řadu na problémů spojených mimo jiné
se zásobováním okupovaného Krymu, který byl dlouhou dobu odříznut, to je asi ten hlavní důvod, proč si myslím, že se jedná o
docela významný fakt, ale těch důvodů samozřejmě se může ukázat vícero, které tady stojí za zmínění. Mě tady napadá to, že v
případě, že by hypoteticky zatím tomu taky moc nenasvědčuje došlo k nějakému průlomu na té diplomatické frontě, tak si
dovedu představit, že Ruská federace faktu okupace dodatečného území bude schopna využít jako třeba nátlakový prostředek
na Ukrajinu proto, aby výměnou za stažení z těchto nově okupovaných území Ukrajina nějakým způsobem třeba se smířila s
okupací těch území, která Rusko vzalo dříve v letech 2014 2015, a to se týká té části okupovaného Donbasu, ať už těch
faktických hranicích nebo v těch, které si Rusko skrz své proxy Donbasu nárokuje a z okupovaného Krymu.

mluvčí 
Ještě než se dostaneme k té diplomatické rovině, co podle vás bude v té nejbližší době Mariu polem. Ty výjevy odtamtud jsou
děsivé. Město ale stále odolává. Podle tamního vedení armády.

mluvčí 
Já se obávám, že jsme už teď svědky probíhající humanitární katastrofy. A způsob, jakým Rusko ty bojové operace vede, je
absolutně barbarský je v rozporu s obličeji pravidly a zákony války. A Rusové už ani nemají potřebu nějak více se snažit
zastírat, že tím reálným cílem těch probíhajících útoku, které se soustředí na mariupol svou soud civilní objekty, civilní cíle,
včetně civilního obyvatelstva, takže ta situace v Mariupolu je z Ruska a využívána dvěma větším strategičtější cílům. První je
prostě skutečně snaha skrz terorizování civilního obyvatelstva podlomit morálku ukrajinské společnosti kvůli Ukrajinců se bránit
a za druhé je to bráno jako nátlakový prostředek na jednak ukrajinskou vládu, včetně prezidenta Zelenského a jednak západní
státy tak, aby skutečně Ukrajinci byli ochotni nějakým způsobem ještě řeknu hodně cynicky vyjít Rusům na té diplomatické
frontě vstříc tak, aby ta ohromná humanitární katastrofa tragédie, která se v Mariupolu odehrává a mohla mohla dříve skončit,
ale Ukrajince zatím mají vůli k odporu, brání se takže bohužel a ta moje laická prognóza, pokud jde o situace v tomto městě, je
je tristní a je potřeba počítat s pokračováním prohlubování té katastrofy, která už se tam rozběhlo, respektive byla spuštěna.

mluvčí 
To, že za cíl má barbarské chování právě podlomení OK ukrajinské morálka. Tam se mluví často, ale zajímalo by mě dělá to
podle vás něco i s Moravou a s morálkou samotných ruských vojáků, kteří asi nečekali, když šli na Ukrajinu, že budou ve
velkém zabíjet Silvestr civilisté budou se podílet na vyhladovění třeba celého města. Já.

mluvčí 
Myslím, že ne, protože když se bavíme o tom Mariupolu, tak tam jsou používány skutečně barbarské způsoby to, že to město je
ostřelováno na dálku rozlišující způsobem, včetně použití nerozlišují cích zbraňových systémů, anebo nebo ze vzduchu tam.
Ono to zní hrozně cynicky, ale ta vražda, když je nádrž snah, nedovedete se zatím vražedným útokem představit toho
konkrétního jedince, kterého vraždit, tak asi je to, nevím pro pro lidské svědomí. Snáz skousnutelné, když se na to podíváme
pes z perspektivy toho zločince, které tyto tyto zločiny páchal, takže já si myslím, že tohle není, konkrétně nějaký moment, který
by měl výrazněji se projevit na na morálce útočícího vojska, což jsou, což jsou Rusové.

mluvčí 
Ještě k té diplomatické rovině, když si vezmeme to nejnovější prohlášení ukrajinského prezidenta, který důrazně opět vyzýval
Vladimíra Putina jednání. Uvidíme je podle vás, co nejdřív jednoho stolu, mohl by tohle být ten zásadní průlom. Ta cesta k
rychlé dohody o dohodě?

mluvčí 
Já se obávám, že ne, já si myslím, že už Vladimir Putin skrz svoje chování tím, že Vladimíra Zelenského 3 roky ignoruje, odmítá
s ním vyjednávat ta válka nezačala teče minulý měsíc. Válka probíhá od roku 2014. Tak skrz prohlášení třeba svého mluvčího
padá peskoval dal jednoznačně najevo, že jediné o čem případně ochoten s Vladimírem s loňským jednat osobně u jednacího
stolu bude ukrajinská kapitulace a pokud Ukrajinci na ty podmínky, které se Rusko vznáší ve vztahu k Ukrajině, včetně těch
územních nároků, včetně nároku na možnost zasahovat do ukrajinské suverenity v podobě omezení jednak možnosti Ukrajinců
se bránit proti případnému napadení jednak v podobě možnosti navazovat nějaké spojenecké vazby, tak svědčí o tom, že ta
představa, kterou jste nastínil v té otázce, zatím nevypadá moc realisticky.

mluvčí 
Na druhou stranu Rusku se nedaří na Ukrajině, tak to nemůže změnit něco na Putinově postoji.

mluvčí 
Tak já si myslím, že teďka v takovým nějakým operačním cílem jednak Ukrajinců a jednak západu je skutečně udržet co nejvíce
půjde udržet co nejdelší dobu než Rusku dojdou zdroje na na pokračování útoku, než se ten ruský útok zhroutí, ale ale jestli
tenhle ten kalkul skutečně se podaří naplnit, jestli jestli se ten pot od porotu obranu pod lupou podaří držet tak dlouho než
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Rusko, obrazně řečeno, vyhladoví než zafungují. Natvrdo ty sankce, které západ na ruskou valil to je to je otázka. Tady já si
nedovolím nic předvídat, co nicméně se dovolím říci, je to, že Vladimir Putin v tom svém odvolání zničit Ukrajinu jako stát a
vyřešit, jak ruských médiích je to nazýváno ukrajinskou otázku velice pevný, takže myslím si, že pro Vladimira Putina je to
skutečně otázka dalšího bytí a nebytí nejenom reálného, pokud jde o postavení paní na mezinárodní scéně, ale už uvnitř
Ruska taky. Co se týče nějakého odkazu, který po sobě hodlá, hodlá zanechat, že prostor pro nějaký kompromis tady tady moc
nevidím, respektive velice Mali.

mluvčí 
Toho cíle asi nedosáhnu, ale v rámci několika týdnů, což je zhruba ten horizont, který většina komentátorů odhaduje, kdy dojde
k té finální dohodě, tak by to tak nevidíte, bude to nabiju.

mluvčí 
Tak nejsem schopen předjímat, protože válka jakákoliv válka teďko obecně ozbrojené konflikty mají jednu nepříjemnou
vlastnost, a to je to, že mohou víc zpod kontroly, že mohou nekontrolovaně eskalovat stát, to je nikde není psáno, že ten
konflikt ještě eskalovat nebude velice výrazně, takže takže tady cokoliv předjímat je je v odvážné, nevím, ale myslím si, že
zdroje ruského státu na to, aby mohlo dále páchat škody, jsou jsou takové, že když budou mít moci prostředky na to, aby tu
škodu páchali taky páchat budou, takže myslím si, že ten konflikt půjdou rovnat v horizontu nějaké doby, o které my tady
uvažujeme. Je jedna z možností, kterou já osobně nepovažuji za příliš pravděpodobnou.

mluvčí 
Na toto kompletní devastaci Ukrajiny podle vás bude dál, v uvozovkách, nečinně přihlížet samozřejmě tu vojenská pomoc, ale
mluvím o nějakém tom větším zapojení, které se často diskutuje. Tak.

mluvčí 
Na to určitě nepřihlíží. To je to je konflikt, který se zásadním způsobem dotýká nejenom bezpečnostní situace ve východní
Evropě, kam tedy spadá část států NATO, ale vůbec podoby mezinárodní uspořádání toho, jestli bude normální běžné, že kdysi
někdo usmyslí fyzicky zlikvidovat svého souseda. Teď to bude umožněno, nebo ne. Na to tu podporu Ukrajině navyšuje
konstantně a současně s tím se zvyšují náklady, které Rusko za to okresech dnes se v podobě těch sankcí atd. ale přímé
zapojení státu Severoatlantické aliance do konfliktu. Zatím na stole není, protože ta rizika spojená s možnou eskalaci konfliktu
jsou značná. Dovedu si představit, že na takovou situaci dojde v případě, že Rusko se pokusí ten konflikt eskalovat
horizontálně tzn. vtáhnout do další aktéry za pomoci nějakého útoku, třeba na některou členskou zemí, anebo v případě, že by
ten konflikt eskaloval a za použití třeba zbraní hromadného ničení, což je takový prvek, kterým třeba teďka státní média v
Rusku operují už asi týden, byť tím operují tím způsobem, jakým pro jaký jaký jsme viděli vždycky třeba před chemickými útoky
v Sýrii, že v obvinili druhou stranu z toho, že něco takového chystá pak k tomu útoku došlo. A pak to zodpovědnost ten útok
shodili na na druhou stranu říkali, pojďte se my jsme se my jsme vám říkali, že něco takového se chystá, takže v případě, že by
došlo na nasazení zbraní hromadného ničení, což bohužel vzhledem k tomu, s kým máme roční, taky ještě nelze vyloučit, tak
pak se myslím, že nějaké větší angažmá státu Severoatlantické aliance by muselo být na stole už jenom z důvodu tlaku ze
strany veřejného mínění demokratických zemí, protože to je něco, co hýbe veřejností, víme na celém západě, ale tak daleko.
Nevíme zaplaťpánbůh ještě nejsme.

mluvčí 
Zmiňoval jste už ty teritoriální, řekněme, aspekty té možné finální dohody. Vím, že nemáte křišťálovou kouli, jak už jste říkal,
nicméně, jak by podle vás ta dohoda v ideálním případě měla vypadat, z čeho Ukrajina může ustoupit tak, aby se Rusku nedalo
najevo, že příště to můžu být další státy, kam se nedá?

mluvčí 
Tak já zastávám názor, že jakýkoliv protiprávní stav se dá odstranit na jeho legalizací, ale pouze návratem do do stavu, který
předcházel tomu této protiprávní akci, jejímž důsledku byl nastolen, takže samozřejmě jediné právní koridor právně čisté řešení
je do okupace okupovaných územích tzn. včetně tedy stažení těch okupačních jednotek vyplacení kompenzace za škody újmy
způsobené v důsledku protiprávního jednání a pohnání těch osob, které za to nesu zodpovědnost k trestní zodpovědnosti,
protože ta velká nevypukla jen tak sama od sebe zato zatím stojí konkrétní osoby, které rozpoutaly, které, které za to nesou
zodpovědnost, to je to je samozřejmě ideální stav právně čistý stav, cokoliv jiného bude bude právně napadnutelné. Podle
podle mého laického právního názoru, ale a myslím si, že ta dohoda může vypadat, takže de facto se strany vrátí k nějakému
stavu, který byl nastolen a a veškeré právní nuance kolem toho budou budou ponechány na na budoucnost a v každém
případě existuje tady minimum precedentu toho, že by Rusko dobrovolně opustil území, kam se v jeho armáda nastěhovala,
bylo by asi iluzorní si myslet, že ta Ukrajina bude nějakou výjimkou. Pokud k tomu Rusové nebo donuceni.

mluvčí 
Říká Jan Šír moc díky za váš čas. Hezký den. Na shledanou.

mluvčí 
Děkuju. Děkuju za pozvání pardon.

mluvčí 
Na pražské hlavní nádraží dál přijíždějí vlaky s ukrajinskými uprchlíky. Poptávka po dobrovolnících, kteří by mohli pomáhat, je
proto stále velká čím dál víc práce mají ve zdravotnickém stanu, který se tam vzali na starost studenti medicíny. A další
informace přímo z místa doplní Zuzana Smiešková, která tam situaci sleduje. Zuzano, zdravím tě, kolik mediků tam denně
pomáhá?

mluvčí 
Dobré odpoledne. Denně tady pomáhá nebo respektive ten stan tady funguje 24 hodin denně a tím pádem se tady denní
služby tak noční rada jedné službě kolem pěti šesti mediků více už každopádně vedoucím té dnešní směny Jakub Slávek,
student čtvrtého ročníku třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý.

mluvčí 
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Den. Dobrý den.

mluvčí 
Já se zeptám, je to tady dnes vypadá kolika lidem zatím z chtěli pomoct.

mluvčí 
Tak není to začal taky primárně jde počítám, že jsme ušetřili zhruba 20 25 lidí začalo obecnost toho volit poměrně jednoduché
případy volen 2× museli volat, čili zdravotní pomoc, takže jsme radí.

mluvčí 
Vy řešíte tady každopádně spíše ty jednodušší věci, přece jenom jste medici, tak čím se tady setkáváte nejčastěji?

mluvčí 
Ono samozřejmě ta starostlivost péče poskytované byl turnaj nutně šum. Rozsahu prostě poskytujeme péči, která je podob na
ty zdravotníků zotavovací akci zdravotníka táboře a v podstatě se hlavně staráme o lidi, kteří se sem dostanu s horečkami,
albu, zvracením, průjmy, zácpami, ale taky je to poměrně jednoduchým sami o moment teď nerozuměla, že se tak máme lidi,
kteří možná konzultovali lékařů a zároveň může volat rychlou zdravotní pomoc samozřejmě, takže to využíváme.

mluvčí 
Ta konzultace s těmi lékaři, tedy po telefonu předpokládá.

mluvčí 
To samozřejmě ano.

mluvčí 
Vy jste říkal, že už dnes tedy ve dvou případech jste volali záchrannou službu hlavního města, jak je to časté, nebo to
výjimečná situace?

mluvčí 
V tak dnes dobou začal 2× a premiér a počítáme zhruba bych teď vše zvolání z loděnic, takže jsme tak v polovici Prima dneska.

mluvčí 
A s čím tedy tady pomáhali lékaři, co se tady dělo tedy.

mluvčí 
Myslím, že tady zdravotní pomoc. Tak 1 případ byla paní, která celé dlouhodobou s vysokým krevním tlaku, avšak kvůli
náročnosti cesty a je dost rychlá 8 medikaci a tím pádem má ten park nebezpečně vysoký, takže by případě jsme volali
vychutnal tu pomoc Šural nasadil léky, které jsou na předpis termitů, vydali jsme ani nemáme a prostě pomohli snížit ten vysoký
tlak naplní bude pokračovat dělají svou cestu.

mluvčí 
My jsme tady viděli vedle tedy dospělých starších lidí také děti, s jakými problémy se nejčastěji tedy přicházejí rodiče s malými
dětmi.

mluvčí 
Tak děti suvenýr podobně jako dospěli, ale v tom v hlavě vyskytl tak, jak je to gastrointestinální problémy, takže hlavně ty zácpy
zvráceně, ale ty průjmy, protože trochu.

mluvčí 
Jak vznikl vlastně tady tento nápad ten stan, potažmo, jak dlouho tady vlastně stojí, jak ho tady pomáháte, jsou to ty 3 týdny
nebo letadlo?

mluvčí 
No je to zhruba něco koupit 2,5 týdne, ale vzniklo to tak spontánně improvizovaně, tak proto nápadu jednat spolužačky. Please
pomoc zabije nějaký teplý čaj taxa s těmi tvaru a tato iniciativa, kterou dnes zastrašil zhruba 100-100 800 mimikou, kteří jsou
ochotni pomoct.

mluvčí 
Jak jsem tady zmiňovala, vy jste student čtvrtého ročníku. Ten stan tady funguje nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
Chápu to tedy správně, že ta výuka jde v tuto chvíli tedy spíše stranou, že to výjimečná situace?

mluvčí 
To samozřejmě, protože výuka rozložte povinna nadále běží, takže šetří, který zastupuje, hlasujeme se snaží pro své v rámci
našich možností v rámci povinnosti, které škole máme, takže obecná znalost by byla o svém volném čase a povinnou výuku
nadělali, absolvuje návštěvu.

mluvčí 
Jak moc pro vás takováto praxe přínosná vlastně?

mluvčí 
Tak to ukáže až čas předpokládám, ale myslím, že pro mnohé z nás je to teďka dělá na důležitosti být nápomocný Danny
situaci pomoct a vedeme, že komunikační schopnosti já a různé rozhodovací potrubí, které to jsou tak nás něco naučil, ale mně
jsme okolním samozřejmě jsme to, kolik domů.

mluvčí 
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A poslední otázka. Já jsem říkala, že tady vlastně na té jedné směně funguje zhruba 5-6 mediků, tak jak ta práce rozdělená,
jsou zde. Slyšela jsem medici z těch starších ročníků, takže rozdíl.

mluvčí 
Tak v podstatě každý jsme nemusí být aspoň 12 medici starší čtvrtého ročníku, který jsou ony zdravotnickou práci. Potom snaží
mladší spolužáci z prvého čtvrtého ročníku tory na základě kompetencí, které mají vůči délka sanita ruskému kurzu albu kurzu
zdravotníka zotavovacích akci pomáhal učí už v organizaci či už asistenci u prezidentských výkonnost té doby jsme, případně
jezu, sterilizace prostoru, kde se nachází, protože stáváme se trochu zdravotnickým zařízením, takže potravina být boj, no ty
hygienický standard.

mluvčí 
A kolegové spolužáci, tedy někteří ovládají také ruský jazyk, možná ukrajinský, takže jsi je problém třeba s tou komunikací s
ukrajinským uprchlíkům.

mluvčí 
Ale jako za prvé samozřejmě je to spolužák, který jsou extrémně potvrdil to opravit Victory rozpravy ukrajinský případně rusky
story tomu, ale každý jsme je aspoň 1 dvoják, tlumočníci, lektory jsou spojeny zastupitel mě za nenahraditelný. Názor byl skoro
práce.

mluvčí 
Děkuji za rozhovor za vaše práce. To bylo jako Slávek student čtvrtého ročníku třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já
jenom připomenu, že tady tento zdravotnický stát je na hlavním nádraží nedaleko Fantovy kavárny. Denně sem přichází říct o
pomoc zhruba 50 lidí.

mluvčí 
Náměstek čínského ministra zahraničí podrobil kritice sankce uvalené na Rusko. Zároveň obvinil NATO z podílu na válce na
Ukrajině či se v ukrajinské krizi obecně snaží prezentovat jako neutrální aktér. Odmítla odsoudit ruskou invazi, ale zároveň
nepodpořila. Čínský prezident Si Ťin-pching páteční videohovoru americkému prezidentovi Joe Bidenovi řekl, že konflikty
konfrontace, jako jsou události na Ukrajině, nejsou ničím zájmu. Navíc účinně teď se sinologem Ondřejem Kučerou z katedry
asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dobrý den.

mluvčí 
Pěkný den.

mluvčí 
Tak začnu tou aktuálnější zprávu, kterou jsem říkala, proč podle vás takhle vysoce postavený představitel čínské diplomacie
byl k západu kritický, mluvím o tom náměstkovi ministra zahraničí, když se Čína tolik snaží o jednu stranu na naštvat?

mluvčí 
No.

mluvčí 
Ta kritičnost způsobená tím, že Číňané mají pocit, že v posledních dnech nejméně v posledním týdnu dochází ke snaze
zejména na západě jaksi Čínu vtahovat do toho problému a do jisté míry provokovat. Souvisí to s obviněním, že došlo k ke
komunikaci mezi Ruskem a Čínu ve věci dodávek zbraní to Číňany velmi jaksi namíchlo, protože jaksi se ohradili, že k ničemu
takovému nedošlo a domnívám se, že tohle je určitá míra protireakce právě v tom mediálním prostoru. Na tady to americké
obvinění. Zároveň a to je velice podstatné Číňané ve jaksi čínská komunistická strana na svém oficiálním prohlášení má pocit,
že vlastně v tom konfliktu není dostatečně reprezentován, no na to Spojené státy, když si i když si to uvědomíme, tak vlastně to
vyjednávání s Vladimirem Putinem o to se snaží Evropa, snaží se o to Izrael, snaží se o to Blízký východ nějaké podobě, ale
vlastně Spojené státy a NATO, které vlastně Číňané vnímají jako druhou stranu sporu v určitém smyslu, protože z čínského
pohledu, když se podívají i je to relativně daleko, tak vidí vlastně země NATO Ukrajina jaksi předsunuté předpolí, tak z tohoto
pohledu mají pocit, že vlastně na to ani USA Ruskem nevyjednávají a že vlastně nemají zájem na tom ten konflikt ukončit a k
tomu taky si myslím, že směřovala tady ta poznámka.

mluvčí 
A teď k tomu telefonátu ještě mezi americkým a čínským prezidentem 2 hodiny spolu mluvili, změnilo něco nebo ukázal třeba
ten telefonát nějakou změnu v tom neutrálním postoji nebo prozradil něco o tom, jak Čína bude dál konat?

mluvčí 
Ne, já si myslím, že ten telefonát právě měl ignorovat tu čínskou snahu opravdu jaksi být neutrální, tzn. Číňané se snažili jaksi
vyvrátit prezidentovi Bidenovi to, že by se snažili Rusku pomoci a a zároveň, ale vyslovili obavy, že Amerika i jaksi zesiluje tlak
ve vztahu k Taj Wan zase na druhou stranu zapomínáme, že v té situaci ukrajinské války na druhé straně zeměkoule znovu
učinit z Číny dochází k mírnému zvyšování napětí v tchajwanské otázce. My jsme zachytili pouze v rétorické rovině, kdy o tom
diskutují média jakoby invaze na Ukrajinu a reakce západu je jakoby ukazuje Číně, jak by západ reagoval na čínskou invazi na
Krym, ale zároveň jaksi dochází k tomu, že v posledních týdnech měsících na kraj Ivan cestují různí bývalí představitelé
americké vlády, a to je Čínou vnímáno tak jakoby poměrně negativně tzn. ta diskuze se vedla také kolem otázky kajmanů a
určité eskalaci té otázky trvat a myslím si podle aspoň tedy reakci čínských médií, což samozřejmě musíme brát jako oficiální
stanovisko, tak ten rozhovor s Číňany uspokojil minimálně v té míře, že došlo k nějaké míře eskalace, ale v mediální rovině bylo
třeba dát najevo, že jaksi Čína není spokojena s tím, jak Američané pro změnu prezentují čínské postoje.

mluvčí 
Nicméně Joe Biden mluvil poměrně příkře nebo ostře, co se týká těch možných dopadů na Čínu, pokud by se přece jenom
rozhodl pro tu vojenskou pomoc, kterou ona sama já popírá, čím vlastně můžou Spojené státy Čínu zasáhnout myšleno, jak
jsou na tom teď vůbec vztahy obou mocností v porovnání třeba s tím, jak to bylo za Trumpa, jaká je obchodní bilance?
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mluvčí 
Číňané to prezentují, takže ty vztahy jsou trošinku lepší a říkám trošinku úmyslně v tom smyslu, že hodnotí Bidenovu vládu jako
o něco pragmatičtější a o něco předvídatelnější za Donalda Trumpa. Ta situace z pohledu Číňanů byla velice komplikovaná,
protože Donald Trump byl zvyklý být nepředvídatelný, a to pro čínskou politiku bylo velice problematická v dnešní době ta
politika Bidena vzkaz je tedy předvídatelnější, ale ty vztahy jsou pořád velice velice opatrné a z té situace toho napětí
způsobené Donaldem Trumpem se příliš nedostali. Naopak Číňané se právě obávají, že ta Rusko ukrajinská válka, oni říkají
Rusko válka mezi Ruskem NATO tak, že může vést k situaci, která by pro ně byla velice nepříjemná tzn. pokud by Rusko
prohrálo tu válku, jako by na na celé čáře a došlo by vlastně k tomu, že by rostl Rusko přestalo hrát roli velmoci, tak z pohledu
ční ano, tohle je nejhorší možný scénář, protože na jednu z Jičína byla tou jedinou vlastně velmocí, která by byla v opozici vůči,
ať už Spojeným státům nebo NATO, a to je popravdě situace, které si Číňané nejvíce obávají, takže v tom geopolitickém
geostrategické hledisku i to je důvod, proč jaksi nebudou proti Rusku, zároveň jakoby nebudou proto Rusko, protože přesně by
nastalo to, co naznačujete, obávají se pro změnu sankcí nějakých nebo nějakého oslabení obchodního systému a Toby Čínu
nesmírně poškodilo v tom smyslu, že dnešní vlastně čínský rozvoj je jednoznačně závislý na světovém obchodu, ať už
Spojenými státy americkými nebo právě s Evropou blízkým východem a v tomto smyslu, pokud by došlo k velké zhoršení
vztahu, případně uvalení jakýchkoliv sankcí, tak z pohledu Číny by to bylo velice nežádoucí.
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mluvčí 
Nejen a právě měl integrovat tu čínskou snahu opravdu jaksi být neutrální, tzn. Číňané se snažili jaksi vyvrátit prezidentovi
Bidenovi to, že by se snažili Rusku pomoci a a zároveň ale vyslovili obavy, že Amerika i jaksi zesiluje tlak ve vztahu k vám zase
na druhou stranu zapomínáme, že v té situaci ukrajinské války na druhé straně zeměkoule zná učinit z Číny dochází k mírnému
zvyšování napětí v tchajwanské otázce. My jsme zachytili pouze v rétorické rovině, kdy o tom diskutují média jakoby invaze na
Ukrajinu a reakce západu je jakoby ukazuje Číně, jak by západ reagoval na čínskou invazi na chleba, ale zároveň jaksi dochází
k tomu, že v posledních týdnech měsících nadchází one cestují různí bývalí představitelé americké vlády, a to je Čínou
vnímáno tak jakoby poměrně negativně tzn. ta diskuze se vedla také kolem otázky kajmanů a určité eskalaci té otázky trvat a
myslím si podle aspoň tedy reakci čínských médií, což samozřejmě musíme brát pouze jako oficiální stanovisko, tak ten
rozhovor s Číňany uspokojil minimálně v té míře, že došlo k nějaké míře eskalace, ale v mediální mně bylo třeba dát najevo, že
jaksi Čína není spokojena s tím, jak Američané proměnu prezentují čínské postoje.

mluvčí 
Nicméně Joe Biden mluvil poměrně příkře nebo ostře, co se týká těch možných dopadů na Čínu, pokud by se přece jenom
rozhodl pro tu vojenskou pomoc, kterou ona sama já popírá, čím vlastně můžou Spojené státy Čínu zasáhnout myšleno, jak
jsou na tom teď vůbec vztahy obou mocností v porovnání třeba s tím, jak to bylo za Trumpa, jaká je obchodní bilance?

mluvčí 
Číňané to prezentují, takže ty vztahy jsou trošinku lepší a říkám trošinku úmyslně v tom smyslu, že hodnotí najednou vládu jako
o něco pragmatičtější a o něco předvídatelnější za Donalda Trumpa. Ta situace z pohledu Číňanů byla velice komplikovaná,
protože Donald Trump byl zvyklý být nepředvídatelný, a to pro čínskou politiku bylo velice problematická v dnešní době ta
politika Bidena vzkaz je tedy předvídatelnější, ale ty vztahy jsou pořád velice velice opatrné a z té situace toho napětí
způsobené Donaldem Trumpem se příliš nedostali. Naopak Číňané se právě obávají, že ta Rusko ukrajinská válka, oni říkají
Rusko válka mezi Ruskem NATO tak, že může vést k situaci, která by pro ně byla velice nepříjemná tzn. pokud by Rusko
prohrálo tu válku, jako by na na celé čáře a došlo by vlastně k tomu, že by rostl Rusko, přestalo hrát roli velmoci, tak z pohledu
Číňanů tohle nejhorší možný scénář, protože na jednu z Jičína byla tou jedinou vlastně velmocí, která by byla v opozici vůči, ať
už Spojeným státům nebo NATO, a to je popravdě situace, které si Číňané nejvíce obávají, takže v tom geopolitickém
geostrategické hledisku i to je důvod, proč jaksi nebudou proti Rusku, zároveň jakoby nebudou proto Rusko, protože přesně by
nastalo to, co naznačujete, obávají se pro změnu sankcí nějakých nebo nějakého oslabení obchodního systému a Toby Čínu
nesmírně poškodilo v tom smyslu, že dnešní vlastně čínský rozvoj je jednoznačně závislý na světovém obchodu, ať už
Spojenými státy americkými nebo právě s Evropou blízkým východem a v tomto smyslu, pokud by došlo k velké zhoršení
vztahu, případně uvalení jakýchkoliv sankcí, tak z pohledu Číny by to bylo velice nežádoucí.

mluvčí 
Tak, pane Kučero, díky za vysvětlení. Díky za to, že jste s námi stra strávil čas ve vysílání, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou dveře.

mluvčí 
V asistenčním centru pro ukrajinské uprchlíky na brněnském výstavišti dostanou lidé utíkající před válkou, kromě materiální
nebo administrativní pomoci taky duchovní. Ve čtvrtek tam zkušebně uspořádali první bohoslužbu a dnes se konala další.
Sledovali Michal Čejka. Michale, zdravím tě, jaký byl zájem?

mluvčí 
Hezké odpoledne. Ta bohoslužba skutečně před chvílí skončila a zájem o ně byl rozhodně větší než ve čtvrtek, byť žádné velké
davy se tu nesešli, a to ale bohoslužbu celebruje, cítím se Macku očekával pro něj takový, řekněme, experiment nebo test, jestli
o takovou službu bude tady na brněnském výstavišti zájem ta iniciativa přitom se vzešla zdola lidé se ptali, jestli tu bude tato
duchovní služba dostupná svou roli v tom udělat v malém počtu samozřejmě hraje ta současná si to sama ta situace řada lidí
tedy řeší spíš praktické otázky na administrativní a navíc jsem denně přichází výrazně méně lidí než například před týdnem vliv
má nebo měla samozřejmě i to, že se jedná o Řecko katolickou pobožnost a k této církvi se hlásí zhruba asi 10 % věřících
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Ukrajinců, a to především v západní části země by se mluvil se bohoslužbu konající sloužícím knězem, tak ten hovořil o dobrých
vztazích s dalšími církvi církvemi, ale koneckonců i náboženstvím náboženstvími, ty se všechny vlastně snaží zkontaktovat lidi,
kteří sem přicházejí na jižní Moravu a z Ukrajiny a informuje, kdy se například celebruje bohoslužby v jejich svatostáncích, děje
se tak především pomocí facebookových stránek o Ukrajinců na jižní Moravě, potažmo v Brně.

Lotyšsko vyhostilo 3 pracovníky ruských zastupitelských úřadů. Podle ligy nebylo jejich působení slučitelné s diplomatickým
statusem a způsobovalo zemi újmu. Krok podnikla rovněž solidaritě s Ukrajinou, která již přes 3 týdny čelí ruské vojenské
agresi. Ke stejnému kroku přistoupila i Litva, Estonsko a Bulharsko. A pro podrobnější informace teď míříme za naším
zpravodajem v Rize Andreasem Papadopulosem. Andreasi, dobré odpoledne. Pobaltské země, jak jsme slyšeli, vyhostily ruské
diplomaty, proč, jaké další případné kroky proti Rusku navrhují?

mluvčí 
Jak jsme slyšeli, Lotyšsko vyhostí 3 diplomaty a vůbec nejrozsáhleji se k tomu vyhošťování vyjádřilo ze všech čtyř zemí, které k
tomuto kroku přistoupili, ale to jen vlastně jednu větu na okraji, a to, že jde zároveň i o solidaritu s Ukrajinou, což ty ostatní
země tedy Estonsko, které vyhostilo rovněž 3 diplomaty Litva, která vyhostila 4 pracovníky ruského velvyslanectví ve Vilniusu a
Bulharsko, které vyhostilo 20 Rusů ze země, neupřesnilo dále obecně postoj Pobaltí Rusku a vůbec k Moskvě po čas agrese
na Ukrajině patří k těm nejtvrdším v rámci Severoatlantické aliance. Všechny země se už vyjádřili pro jakousi formu zřízení, jaké
jakési formy bezletové zóny nad Ukrajinou, je to také pozice, se kterou představitelé všech tří aliančních zemí pojedou na
zasedání nejvyššího vedení NATO v Bruselu příští týden ve čtvrtek.

mluvčí 
Získá vláda nějaké ohrožení ruskou agresí.

mluvčí 
Jak už jsem říkal, pobaltské země patří k tomu k těm zastáncům nejtvrdšího přístupu, ale k tomu patří i největší ostražitost,
kterou, kterou tady můžeme pozorovat lotyšská vláda a se chystá k nákupu tureckých dronů byte hektar poté, co viděla jejich
účinnost v rukou ukrajinské armády, která pomocí nich docela efektivně ničí a postupující ruské jednotky a v Lotyšku v
Lotyšsku a také policie můžeme pozorovat také 1 zajímavý fenomén, a to velký zájem o vstup do jakýchsi aktivních záloh,
pokud bych mohl využít tu českou paralelu a lidé se hlásí do on na pomoc armádě, hlásí se o jakýsi alespoň základní vojenský
výcvik, co se týká té vládní úrovni, tak tam Lotyšsko Litva Estonsko oznámili zvýšení výdajů na obranu a Litva o zhruba třetinu
Lotyšsko zatím konkrétní částku neupřesnila, ale oznámilo, že chce investovat do moderních zbraní, které, aby sloužily k
obraně vzdušného prostoru i zabezpečení námořních tras.

mluvčí 
Aktuálně sledujeme posilování východního křídla NATO, jak je tedy zajištěna ochrana Pobaltí v tuhle chvíli.

mluvčí 
Samozřejmě všechny 3 pobaltské státy mají své vlastní národní armády a ty dohromady čítají zhruba sílu 30 000 mužů žen, a
to samozřejmě není mnoho to krom toho ale jsou ve všech třech státech zřízené. Tzv. předsunuté základny Severoatlantické
aliance, na kterých dohromady slouží 8000 vojáků ze 17 členských zemích aliance, a to číslo 17 právě důležité, protože v
plánech vojenských plánovačů Severoatlantické aliance je je zahrnuto právě to, že a ta mnohonárodnostní skladba vojáků
Severoatlantické aliance, kteří jsou přítomni v Litvě Lotyšsku Estonsku, mimochodem v Litvě Lotyšsku jsou také čeští vojáci,
kteří za zajišťují protivzdušnou naproti leteckou obranu tak, že to je dostatečná stopka, kterou, která je vystavená případné
ruské agresi, protože zkrátka při jakémkoliv ruském útoku by umírali i vojáci těch západních mocností, na co Pobaltí nejvíce
kromě této předsunuté vojenské přítomnosti NATO spoléhá je aktuální opatrnost západních zemí vůči Rusku v souvislosti s
ruskou ruskou invazí na Ukrajinu spoléhá na to, že východní křídlo Severoatlantické aliance vůbec nejkritičtější bod, tedy
samotné Pobaltí bude ještě dále posilovat.

mluvčí 
Andreas ještě 1 věc. V Lotyšsku je silná ruskojazyčná menšina, jak ta celou situaci vnímá?

mluvčí 
Z dlouhodobého hlediska byla ruskojazyčná menšina v Lotyšsku Estonsku vnímána jako potenciální riziko, ale s tou invazí
Ruska na Ukrajinu zatím nejsou známá žádná data o tom, jak se tito lidé zhruba půl milionu obyvatel Lotyšska staví a k tomu,
zda podporují Rusko či nikoliv, ale pokud bychom měli vycházet z otevřených zdrojů a za jakýsi neoficiálních průzkumů médií,
tak rozhodně ve své většině nejsou nakloněni Rusku, což ale důležité si uvědomit, že v Pobaltí region, který je od Moskvy
vzdálený stejně jako Kyjev, respektive stejně daleko z Vilniusu Rigy nebo Stalinův je roky do Moskvy jako z Moskvy do Kyjeva.
Prezident Vladimir Putin ruský prezident v těch svých prohlášeních už dříve zmiňoval jakýsi historický nárok Ruska na Ukrajinu
a nepřímo také do tohoto historického nároku zahrnoval i Pobaltí a mohli jsme vidět v ruských televizích. Jakési plány
odborníci, kteří spekulovali, jak by měla ruská armáda provést invazi do Pobaltí zmiňovali jsou Valský koridor, to je takové
území na pomezí Litvy Polska, Kaliningradské enklávy a Běloruska, které je velmi ohrožené jde o devadesátikilometrovou a
plochu, která, kterou vedou zásobovací cesty, pokud by se tohoto Rusko musí zmocnila tohoto území, tak odstříhne Pobaltí od
jakýchkoliv, jak od jakéhokoliv dalšího spojení se spojenci, takže a ta rizikovost regionu Pobaltí je známá léta dopředu a zdejší
politici zdejší politická reprezentace zkrátka sází na tu posílenou přítomnost Severoatlantické aliance, možná zajímavost na
závěr lotyšský ministr zahraničí jednal v Turecku a 6 vyjádřil Turecku podporu i co se týká jeho případného vstupu do Evropské
unie a vyjádřil přání, aby Turecko jakožto druhá neoficiální druhá třetí nejsilnější armáda Severoatlantické aliance a dodala své
vojáky do Pobaltí, aby tady střežili a východní hranici NATO.

mluvčí 
Říká lotyšské Rigy náš zpravodaj Andreas Papadopulos Andreasi díky hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
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Britská ministryně zahraničí stresová obvinila Vladimira Putina, že nepřistupuje k mírovým rozhovorům vážně a používají jen
jako zastírací manévr před novou ofenzívou. Uvedla v rozhovoru s listem The Times. Ruské síly se podle ní snaží získat čas,
aby se přeskupili a mohli na Ukrajině postoupit ve svých vojenských operacích. Další komentář teď přímo ve studiu přidá Jan
Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  univerzity Karlova Karlovy. Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den.
Tak už. Pokud začneme těmi frontový věcmi na Ukrajině, několik sledujeme ostřelování s minimálními postupy vojsk. Znamená
to tedy to, co říká britská ministryně zahraničí, že Rusko si nabírá oddechový čas před nějakou velkou frontální ofenzívu nebo
přece jenom začíná docházet dech.

mluvčí 
Tak jaké mají Rusové plány samozřejmě mohu pouze spekulovat, nicméně ta ofenzíva se zadrhla, teď jsme svědky
přeskupování sil, zdali to přeskupení bude dostatečné pro to, aby Rusové byli schopni nějakým způsobem prorazit tu frontu
tak, jak se ustavila po těch více než v dnes už třech týdnech toho útoku to samozřejmě uvidíme, pokud jde o tu část vyjádření
rasové v tom smyslu, že Rusové nevyjednávají v dobré víře. Tady se myslím, že asi není moc, o čem se bavit, to je zcela
evidentní.

mluvčí 
Ukrajinské ministerstvo obrany přiznalo, že Ukrajina ztratila přístup k horskému moři. Na druhou stranu slyšíme, že se zpět
podařilo dobýt desítky obcí v okolí Kyjeva. Stále platí, že se Rusko snaží získat celou Ukrajinu nebo i z těchto zpráv z toho, co
se děje na bojišti, je možná už patrné, že se více zaměřilo, řekněme, na tu jižní východní část tak, aby propojilo po zemi Krym s
těmi separatistickými republikami na východě.

mluvčí 
A té víc otázek najednou. V já si myslím, že okupace části periferie, ať už to bude bomba, ať už to bude krajem, ať už to bude
pobřeží Azovského moře, ať už to budou. To území na severovýchodě Ukrajiny kolem Szarková neřeší ruské strategické cíle
skutečně Vladimir Putin dodal několikrát najevo, že Ukrajinu vůbec právo Ukrajinců na vlastní stát neuznává tzn. myslím si, že je
tady potřeba počítat s tím, že tím plánem pro plán minimum pro pro tuto ukrajinskou pracuje skutečně podmanit celou krajinu,
ale i to podmínění může mít řadu podob. Okupace části území je určitě potřeba ruského pohledu pro to, aby Rusko mělo
nátlakovou páku na jakoukoliv vládu, která na Ukrajině bude, ať už zachována přežije a ne a nebo nově instalováno, takže ta
léta okupace části území, která probíhá zatím víceméně na té ukrajinské periferii, může být vhodný nátlakový prostředek ze
strany Ruska, ale o tom, že Vladimir Putin má snahu vyřešit ukrajinskou otázku. Jednou provždy o tom bych nepochyboval, jde
o to, nakolik se mu to povede. A říkám i to i to podle něj může mít v tom ruském pojetí podobu prostě fyzického zničení a s tím
spojených migračních toků. Pročištění výměny obyvatelstva atd. takže to tou budeme schopni tady více komentovat, až se ta
situace usadí zatím ten konflikt je stále ve svoji. Obávám se říci, možná i možná stále ještě počáteční fázi, takže dav nějaké
celkové hodnocení je možná brzo, respektive pomoc schopen nejsem si.

mluvčí 
Rozumím, vy jste zmiňoval ty strategické cíle Vladimira Putina. My víme, co vyhlásil stranu Ukrajiny, nicméně právě ta moje
předchozí otázka směřovala k tomu, jestli se přece jenom s ohledem na průběh toho konfliktu ty strategické cíle, řekněme,
implicitně během samotné války nezměnil, jestli už teď nejde o to ovládat alespoň nějaké území třeba ten východ tak, aby
Vladimir Putin mohl vyhlásit před vlastním obyvatelstvem. Dívejte se, uspěli jsme.

mluvčí 
Takhle, co Vladimir Putin vyhlásil před vlastním obyvatelstvem, si myslím, že není nutně směrodatné, protože v Rusku to je v té
režim, který naplňuje znaky. Tady nechci dávat zabíhat někdo politologických teorií, ale prostě má tu společnost pod kontrolou.
Zcela evidentně, takže jestliže ruská veřejnost byla schopna zkonzumovat a akceptovat to vysvětlení, že Rusko se vojensky
angažuje na Ukrajině kvůli tomu, aby tam někoho denacifikace haló tak a že na Ukrajině vládnou narkomani, jako značil
legitimně demokratických volbách, chov zvolené orgány státní moci, tak se obávám, že by vysvětlil svoji populaci prakticky
prakticky cokoliv, ale já si myslím, že to na co se ptáte se s tím, co jsem řekl, tolik nevylučuje. Prostě máte tady maximální plán,
a přitom zabírat a po post post dřív máte. Všechno, co je možno pozřít prostě zabrat co nejvíce z toho jde zničit co nejvíce
ODA, to pak z toho vyplyne nějaká situace, která se bude jednak řešit jednak quasi fixovat a jednak případně vysvětlovat
vlastně populace doma.

mluvčí 
Myslíte slyšíme v posledních dnech, že se nějak situace na bojišti výrazně nezměnila. Nicméně Rusové obsadili město i z gum a
objevují informace, které potvrdilo i americké ministerstvo obrany, že 40 000 ukrajinských vojáků hrozí odříznutí od zbytku země
v tzv. donbaské kotli. Dá se z těch kusých informací vydedukovat zjistit, jak vážná je situace, jak vážná by mohla být, jestli
zbytek ukrajinské armády může nějakým způsobem pomoci?

mluvčí 
Já nemám takový přehled o situaci na místě tady potřeba říci, že ty moderní konflikty nemají nutně fixovanou frontu. Tzn. tady
se bavíme o nějakých místech, kde se ta kontrola jednotlivých válčících stran může může proměňovat.

Je potřeba rozlišovat mezi těmi pozicemi, které jsou fixovány a těmi, kam kam nejdále se došlo, aniž by byly nějakým nějakým
větším způsobem zajištěny, ale ta otázka toho domovského kotlech. Tzn. to území mezi severovýchodem od Charkova, kde
Rusové vedou 1 směr toho útoku a a tím samotným doma jsem přes Doněcka přes luhanské, což byl ten druhý směr, kudy tam
vpadli ta ta může může představovat pro ukrajinskou armádu určitě velký logistický problém plus v případě, že by se tenhleten
logistický problém nepodařilo dořešit, tak taky samozřejmě velkou ztrátu, protože ty části ukrajinské armády, které se nachází,
byly byly obklíčeny ze všech směrů, a to to je určitě byl velký problém, který by nešel řešit bez významných ztrát.

mluvčí 
Tak zatím v tomhle konfliktu hodnotíte roli Číny ona lavíruje oficiálně neutrální, nicméně dnes objevilo prohlášení náměstka
čínského ministra zahraničí, který kritizoval západní sankce. Zároveň obvinil NATO z podílu na válce na Ukrajině. Čili co se dá
čekat v tomto smyslu od Číny.

mluvčí 
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Já se obávám, že je potřeba čekat to nejhorší tzn. těsnější vojenskou spolupráci mezi Ruskem Čínou. Víme o tom, že Rusko už
požádalo čínskou stranu vojenskou pomoc, co v podobě dodávek zbraňových systémů, které Rusové nemají plus, tady existuje
silné nepsané spojenectví v té diplomatické rovině to, že Čína je způsobila velmi často, dělá podpořit ruskou pozici třeba v
Radě bezpečnosti OSN, což Rusům umožňuje, aby jejich pozice nevypadala izolovaná mezinárodní scéně, takže to jsou, to jsou
určitě benefity, ze kterých jsou schopny těžit obě strany a je to něco, co způsobuje velký problém západu to asi 1 aspekt. Druhý
aspekt je ten, že stále není vyloučeno, že Čína toho, že celý západ je zaměstnáno ve východní Evropě, může chtít využitím, že.

Sama spustí nějakou nějakou operaci vůči těm územím, které, která považuje za součást, ať už vlastní sféry vlivu nebo nedej
bože, vlastně státu narážím zejména na tu velice citlivou otázku k Ivanu tak, že to je ta Čína je způsobila do toho konfliktu
vstoupit oběma směry, ať už tím, kdyby ten konflikt těla nějak moderovat, anebo kdyby chtěla zvětšit problémy, které západ z
toho konfliktu, byť do něj není přímo zapojen má v jaké řešení Číňané zvolí, to je to je na nich, ale dělat nějaké velké iluze o
tom, že čím je to, co páchají, Rusové nevyhovuje, jak už tedy častokrát zaznělo. Si myslím, že by bylo až až možná ne, protože
hned nebo neprozíravé.

mluvčí 
Tak uvidíme, jak se Čína bude chovat dál Jan Šír. Děkuju vám, že jste byl hostem ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky.
Hezký den. Přeju.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

mluvčí 
Ubytovací kapacity pro válečné uprchlíky už pomalu docházejí. Dočasné bydlení mají běženci zajištěné v hotelech v
tělocvičnách nebo na vysokoškolských kolejích. Azyl jim poskytla taky dětská léčebna nové Lázně v severočeských Teplicích.
Pro uprchlíky tam vyčlenila přes 30 pokojů.

mluvčí 
My jsme teď v areálu nových lázní, kde kromě ubytování pro uprchlíky zajištěna i materiální pomoc a podrobněji teď už s
manažerem Ladislavem Wagnerem, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Tak.

mluvčí 
Kolik uprchlíků je teď u vás ubytované ubytováno, kde jsou ubytovaní?

mluvčí 
Aktuálně máme ubytováno 75 uprchlíků z Ukrajiny. A všichni jsou ubytování přímo zde v budově nových Lázních.

mluvčí 
Jaké jsou vaše kapacity, zvládli byste ještě třeba případně přijmout další uprchlíky.

mluvčí 
Toto by už bylo poměrně problematické. My jsme vyčlenili tuto budovu za prvé, protože byla prakticky nevyužitá. A za druhé,
protože nejvíce vyhovuje potřebám těch uprchlíků.

mluvčí 
Už jsme tady trošku zmínili. Kromě ubytování, jakou formu ještě další pomoci uprchlíkům poskytujete.

mluvčí 
Tak je to samozřejmě nějaká materiální pomoc, ale nejen to je to i podpora obecně, protože přišli sem s nulovou znalostí
českého jazyka, než si na to zvyknout, tak to určitě chvíli potrvá, takže snažíme se, aby jsi tady co nejdříve našli uplatnění, aby
si co nejdříve našli práci, aby bylo postaráno o jejich děti. Máme tady, jak středoškoláky, tak děti ze základních škol děti ze
školek, mimo jiné samozřejmě ty děti mívají různé zájmy, takže snažíme se najít možnosti tak, aby ten čas strávený zde strávili
opravdu v pohodě, ale zároveň produktivně.

mluvčí 
Když jsem přijeli, na jak dlouho jste pak schopni poskytnout ten azyl?

mluvčí 
První hosty jsme přivítali 8. března, co se týče té doby věříme, že to bude maximálně možnou dobu na dobu, po kterou my
budeme moci a oni budou potřebovat.

mluvčí 
Vzhledem k tomu, že jsou ubytovaní v lázeňských prostorách, tak mohou třeba využít nějaké vaše lázeňské služby.

mluvčí 
To je trošičku komplikovanější. Ona vlastně ta budova nových lázní, ve kterých se teď nacházíme, byla už nějakou dobu de
facto zakonzervovaná a otevírali jsme teď pouze jako ubytovací zařízení biti běžně funguje jako léčebná dětí s onemocněním
pohybového aparátu a nervové soustavy, nicméně v této chvíli to funguje opravdu jako ubytovací zařízení, nic, ale přes 100.

Zda jsou třeba herny, je zde rozsáhlá zahrada a umíme jim poskytnout stravu.

mluvčí 
Jak s nimi pak komunikujete, jak se dorozumíváte, máte třeba nějaké tlumočníky?
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mluvčí 
Víceméně jako styčný důstojník pro tadytu ohlasem Daria, takže maximálně se snaží postarat o to, aby se všude a vždy
domluvili. Nicméně já si myslím, že už teď po tom po těch zhruba třeba 10 dnech nastal čas na to, abych s nimi začal
komunikovat česky a více si na tu češtinu zvykli a je vidět, že už to přináší první ovoce. Už se už se na to docela zvykají.

mluvčí 
Vlastně to poskytnutí toho azylu toho bydlení tady byla to vaše iniciativa nebo vás to někdo požádal třeba kraj nebo hasiči, jak
to vlastně bylo.

mluvčí 
Byla to naše iniciativa. Pustili jsme se do toho prakticky hned ve chvíli, jak se mediálně a ta krize uprchlická krize začala řešit,
takže jsme zasedli a začali jsme hledat způsoby, jak těmto lidem pomoct. Přihlásili jsme se do databáze asistenčního
uprchlického centra v Ústí nad Labem. To bylo 7. března v neděli a osmého už jsme tady vítali první hosty.

mluvčí 
Pomáháte jim pak třeba i se začleněním do škol do základních uměleckých škol a tady do toho běžného chodu života?

mluvčí 
Určitě neustále s nimi komunikujeme a musím říct, že na všechny překvapilo vřelé přijetí nejenom na těch základních středních
školách, ale i třeba na těch uměleckých školách, kdy okamžitě nabídli pomoc, dokonce ty učitelé učitelky jsou ochotné se o ty
děti starat, respektive s nimi trénovat ve svém volnu zcela zdarma, takže je to myslím, že velmi krásný přístup, který oni vidí a
oceňují to.

mluvčí 
Jak to oni vnímají, potřebovali třeba by v současné době ještě nějakou další pomoc?

mluvčí 
Těžko těžko si to umíme představit, ale musíme se trošku vžít do jejich role, že často prchali z míst, které byly ostřelovány,
takže určitě se třeba bude hodit i nějaká pomoc psychologů. Na Ukrajině vlastně vzhledem k tomu, že se tady jedná převážně
matky s dětmi na Ukrajině zůstali otcové manželé rodiče, kolikrát, takže přestože tady žijí v klidu a vycházíme jim tady ve všem
vstříc, tak ten jejich život je naplněn neustále obavami o ty svoje domovy, ale ty svoje blízké, takže se jim snažíme pomáhat
trošičku, dá se říct, rozptýlit taky.

mluvčí 
Ještě se zeptám poslední otázka na závěr neomezí to třeba nějakým způsobem váš chod těch lázní tady to tady to poskytnutí
ubytování pro ty uprchlíky?

mluvčí 
To v žádném případě, co se týče léčby dětí, ta je v tuto chvíli zajištěná v nedalekých kamenných Lázních těch dospělých
lázeňských léčeben se to absolutně nedotklo.

mluvčí 
Já moc děkuji za rozhovor a na závěr ještě doplním, že Ústecký kraj by měl poskytnout ubytování přibližně 10 tisíců uprchlíků a
volných ubytovacích míst už je v tuto chvíli pouze 250.

Ukrajinská armáda zastavila postup ruských vojsk u Kyjeva. Moskva použila hypersonické střely URL
Automatický překlad
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Postup ruských vojsk u Kyjeva se prakticky zastavil. Ukrajina oznámila, že její síly ztratily přístup k Azovskému moři. Prezident
Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval Moskvu k intenzivním rozhovorům o příměří, jinak se bude z válečných ztrát vzpamatovávat
ještě generace. Kritická situace panuje dál v Mariupolu, v Luhanské oblasti má být otevřen humanitární koridor. Boje pokračují,
ruská armáda tvrdí, že použila hypersonické střely Kinžal.

Ruská armáda v bojích na Ukrajině použila hypersonické střely Kinžal. Podle agentury TASS to v sobotu ráno uvedlo ruské
ministerstvo obrany. Nadzvukové střely podle něj zničily velký podzemní sklad ukrajinských zbraní a munice v Ivano-Frankivské
oblasti na jihozápadě země.

Hypersonické zbraně se pohybují nejméně pětkrát větší rychlostí než zvuk a podle vojenských expertů proti nim v současné
době neexistuje účinná obrana. V posledních letech tento typ zbraní vyvíjí Rusko, Spojené státy, Čína i další země.

Postup ruských vojsk se u Kyjeva zastavil, ukrajinská armáda v okolí metropole údajně dobyla nazpět na třicet obcí, informoval
zvláštní zpravodaj ČT v ukrajinském hlavním městě Michal Kubal.

„Frontové linie se v oblasti kolem Kyjeva prakticky nehýbou. Podle některých informací se ruské jednotky snaží v pozicích
zakopat. Což by znamenalo, že čekají na posily, na přeskupení dalších jednotek, ještě před tím, než by mohl přijít často
zmiňovaný frontální útok na Kyjev,“ upřesnil Kubal.

Ukrajinské ministerstvo obrany přiznalo, že Ukrajina během ruského obléhání jihoukrajinského města Mariupol ztratila přístup k
Azovskému moři. Uvádí, že pouze „dočasně“. V okolí města přitom dál pokračují těžké boje. Boj se svádí také o velkou
ocelárnu.
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„Okupanti částečně uspěli v Doněcké oblasti a dočasně zbavili Ukrajinu přístupu k Azovskému moři,“ citovala agentura Reuters
v noci na sobotu z prohlášení ukrajinského ministerstva obrany. Rusové tvrdili už 1. března, že převzali kontrolu nad celým
pobřežím Azovského moře.

Padl další ruský generál

Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že jinak se situace na bojišti k sobotnímu ránu zásadněji nezměnila. Ukrajinským
ozbrojeným silám se podle něj podařilo zabít dalšího, již pátého ruského generála. „V důsledku dělostřeleckého úderu byl zabit
velitel 8. armády Jižního vojenského okruhu generálporučík Andrej Mordvičev,“ sdělilo ukrajinské velení, podle nějž generál
padl v Chersonské oblasti.

Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že ruská armáda se nadále snaží proniknout do Mariupolu, který je hlavním přístavem
v oblasti. Podle odhadů bylo v bojích dosud zničeno osmdesát procent města. V krytu pod troskami rozbombardovaného
mariupolského divadla zřejmě nadále zůstává asi tisíc lidí, o jejichž osudu není nic známo. Zhruba 130 lidí se podařilo z krytu
vyvést živých, záchraně dalších brání ruské ostřelování, uvádí ukrajinská strana.

Obránci Mariupolu odmítli podle agentury Unian kapitulaci. Ve městě panuje kritická situace. Přístav dál vzdoruje útokům, podle
poradce ukrajinského prezidenta se ale k městu nemohou dostat další posily, které jsou příliš daleko přes otevřenou step.
Mariupol se tak podle něj nyní nepodaří získat zpět pod kontrolu.

„Lze předpokládat, že Rusové se budou snažit obležená města úplně dobýt, aby si uvolnili síly pro postup jinde v zemi,“ uvedl
analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Je skeptický k tomu, že by bezprostředně proběhly přímé mírové rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a
jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, protože je zjevné, že obě strany se stále snaží o lepší pozice na bojišti a
tak i lepší pozici při vyjednávání.

„Ofenziva se zadrhla a teď jsme svědky přeskupování sil,“ myslí si politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokračování diplomatického jednání a jeho průtahy jsou podle něj jen snahou Moskvy
získat čas a je evidentní, že Rusové nevyjednávají v dobré víře.

Podle něj plánem ruské invaze je podmanit si celou Ukrajinu a Putin se nespokojí s okupací části území. „O tom, že má snahu
vyřešit ukrajinskou otázku jednou provždy, bych nepochyboval,“ říká politolog.

Železárny v troskách

Tvrdé boje se vedou v Mariupolu o velké ocelárny Azovstal, prohlásil v sobotu podle ruskojazyčné verze BBC poradce
ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko. „Bojuje se o Azovstal. Můžu říct, že jsme tohoto ekonomického giganta ztratili.
Jedna z největší metalurgických továren v Evropě je v tuto chvíli ničena,“ řekl Denysenko.

Kasárna u města Mykolajiv na jihu se podle ukrajinského poslance Hončarenka stala v pátek brzy ráno terčem útoku ruské
armády, která proti němu použila střely s plochou dráhou letu Kalibr. „Zemřely desítky lidí,“ řekl poslanec. Starosta Mykolajiva
uvedl, že vzhledem k tomu, že ruské jednotky vedly útok z území sousední Chersonské oblasti, nestihlo město ani včas vyhlásit
letecký poplach.

Svědci podle agentury AFP potvrdili, že ruský útok na kasárna blízko ukrajinského Mykolajivu si vyžádal desítky mrtvých. „V
kasárnách spalo minimálně dvě stě vojáků,“ řekl agentuře AFP na místě incidentu dvaadvacetiletý Maksym. „Nejméně padesát
těl záchranáři vynesli ven. Nevíme, kolik jich ještě zůstává pod troskami,“ dodal. Další z ukrajinských vojáků na místě, Jevhen,
odhadl počet obětí útoku na stovku.

Zpravodajský server BBC News s odvoláním na své zdroje rovněž napsal, že v kasárnách bylo asi dvě stě lidí, z nichž mnoho
zemřelo. Do tří místních nemocnic bylo převezeno 57 lidí zraněných při útoku, dodává BBC.

Mykolajiv leží na místě, kde řeka Jižní Bug ústí do Černého moře a mohl by posloužit jako východisko pro útok na ještě
významnější přístav Oděsa. V posledních týdnech je oblast terčem intenzivního ruského ostřelování, i když ve městě samotném
panuje podle BBC relativní klid a v ulicích je stále vidět dost aut i civilistů.

Ukrajinská prokuratura v sobotu informovala, že válka na Ukrajině si už vyžádala životy 112 dětí. Dalších 140 dětí utrpělo
zranění.

Otevření humanitárních koridorů

Na Ukrajině by se v sobotu mělo otevřít celkem deset humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů z obléhaných či
ostřelovaných měst a pro dopravu základních potřeb. S odvoláním na ukrajinskou vicepremiérku Irynu Vereščukovou to
napsala agentura Reuters.

Pokračovat má podle Vereščukové mimo jiné i evakuace Mariupolu. Kromě něj dohoda zahrnuje i čtyři města v Kyjevské oblasti
a čtyři města v Luhanské oblasti, píše agentura Unian. Do města Cherson obsazeného ruskou armádou by měla být vyslána
humanitární pomoc, řekla Vereščuková.

O plánovaném otevření humanitárních koridorů v Luhanské oblasti informoval už v sobotu ráno gubernátor oblasti Serhij
Hajdaj. „Bylo dohodnuto vytvoření humanitárního koridoru, pokusíme se evakuovat lidi a přivézt jídlo. Klid zbraní by měl podle
dohody začít v 9:00 místního času (8:00 SEČ),“ napsal Hajdaj.
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Civilisté z Mariupolu mají podle agentury Unian mířit humanitárním koridorem do města Záporoží. I toto město ale čelí podle
místních úřadů útokům ruské armády. V pátek si tam útoky vyžádaly devět mrtvých a sedmnáct zraněných, město proto
vyhlásilo osmatřicetihodinový zákaz vycházení.

Zelenskyj obvinil Moskvu ze zločinů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci z pátku na sobotu ve svém pravidelném nočním videoprojevu vyzval Moskvu
ke smysluplným a upřímným mírovým rozhovorům, Rusko se podle něj jinak bude z války na Ukrajině zotavovat řadu generací.
Kyjev podle něj od začátku nabízí mírové řešení. Obě strany spolu jednají již několik týdnů, rozhovory zatím nepřinesly zásadní
průlom.

„Chci, aby mě teď všichni poslouchali, zejména v Moskvě. Nastal čas na setkání, je čas si promluvit,“ řekl. „Nastal čas obnovit
územní celistvost Ukrajiny. V opačném případě budou ztráty pro Rusko tak velké, že vám bude zotavení trvat několik generací,“
dodal.

Ukrajinský prezident rovněž řekl, že Rusko úmyslně blokuje dodávky humanitární pomoci do měst, která jsou často pod silnou
ruskou palbou. „Je to úmyslná taktika. Je to válečný zločin a budou se za to zodpovídat, na sto procent,“ poznamenal.

Mohuč dala tři góly z penalty, Češi kvůli covidu nenastoupili URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 18:17 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 , AVE:
2 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Sobotní program německé Bundesligy nabízí během soboty hned pětici zápasů. Mohuč si doma poradila s Bielefeldem jasně
4:0 a hned třikrát se fotbalisté domácích prosadili z penaltového putníku. Vladimír Darida a Pavel Kadeřábek do vzájemného
souboje nezasáhli, oba hráči totiž mají covid.

Hertha s Hoffenheimem se potkala v hlavním městě Německa, ale k souboji bývalých českých reprezentantů nakonec nedošlo.
Vladimír Darida i Pavel Kadeřábek mají covid. Úspěšnější byl nakonec tým zkušeného záložníka, který doma vyhrál jasně 3:0.
Fürth uhrál nezáživnou remízu s Freiburgem. 
Mohuč hrála s Arminiou a připsala si taktéž jasnou výhru 4:0, zajímavé ovšem je, že se fotbalisté domácích prosadili hned
třikrát z penalty a pokaždé jí zahrával jiný hráč. Stuttgart pak v napínavém zápase přehrál bavorský Augsburg 3:2 a získal
důležité tři body do bundesligové tabulky. 
Výsledky 27. kola Bundesligy: 
SpVgg Greuther Fürth – SC Freiburg 0:0 
Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim 3:0 (1:0) 
Branky: 40. Stark, 63. Belfodil, 74. Tousart 

1. FSV  Mohuč 05 – DSC Arminia Bielefeld 4:0 (1:0) 
Branky: 1. Burkardt, 65. Niakhaté (pen.), 75. Burkardt (pen.), 79. Ingvartsen (pen.) 

VfB Stuttgart – FC Augsburg 3:2 (1:2) 
Branky: 44. Anton, 79. Marmúš, 85. Tomás – 6. Hahn, 45. Gregoritsch 
Bayern Mnichov – 1. FC Union Berlín 18:30 
V pátečním utkání byl zasažen kelímkem do hlavy asistent rozhodčího: 

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 19.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.03.2022 18:21 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:30 Živé vysílání , AVE: 15 836 535,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ukrajinské ministerstvo obrany přiznalo, že Ukrajina během bojů v Mariupolu ztratila přístup k evropskému moři. Přístavní město
ale zatím nepadlo. Dál je obléháno ruskými jednotkami a tvrdé boje se vedou tamní velké ocelárny a zůstal.

mluvčí 
Ztráta v případě, že by se ukázala jako déletrvající, tak určitě by byla mimořádně významná z několika důvodů tím hlavním
důvodem je to, že pobřeží Azovského moře je to, co odděluje ruskou federaci, respektive Ruskem okupovaný Donbas od
Ruskem okupovaného Krymu tzn. tímto způsobem Rusové jsou schopni podél toho Azovského moře, že tam probíhá hlavní
automobilová magistrála. Schopni propojit toto okupovaná území, což do velké míry řeší řadu problémů spojených mimo jiné se
zásobováním okupovaného Krymu, který byl dlouhou dobu odříznut, to je asi ten hlavní důvod, proč si myslím, že se jedná o
docela významný fakt, ale těch důvodů samozřejmě se může ukázat více, o které tady stojí za zmínění. Mě tady napadá to, že v
případě, že by hypoteticky zatím tomu taky moc nenasvědčuje došlo k nějakému průlomu na té diplomatické frontě, tak se
dovedu představit, že Ruská federace faktu okupace dodatečného území bude schopna využít jako třeba nátlakový prostředek
na Ukrajinu proto, aby výměnou za stažení z těchto nově okupovaných území Ukrajina nějakým způsobem třeba se smířila s
okupací těch území, která Rusko vzalo dříve v letech 2014 2015, a to se týká té části okupovaného Donbasu, ať už těch
faktických hranicích nebo v těch, které si Rusko skrz své proxy Donbasu nárokuje a z okupovaného Krymu.
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mluvčí 
Stovky lidí zůstávají pod troskami vybombardovaného divadla v Mariupolu. Jejich vyprošťování sice pokračuje v pátek ale
komplikovalo pokračující ostřelování ze strany ruské armády. Podrobně teď vyprošťování zavalených osob s Petrem Vodičkou
velitelem čety Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a členem tzv. USAR týmu. Dobré odpoledne vám přeju.

Tak tu budovu divadla zasáhla bomba už ve středu. Zatím hasiči podle těch dostupných informací zachránili kolem 130 lidí. Jak
velké šance mají další lidé, kteří v krytu uvízli.

mluvčí 
S novým zvlášť na tom, jakém stavu ten celá Asie. A doma okolnosti počítáme s tím, že šance na přežití o 48 hodinách je
zhruba 50 % ale toho i v případě, že on, které jsou opravdu zasypáni. Celým udolá v tomto případě. Doufáme to, že Juncker
tam mohou a dokonce už jsou. A ty testy čí jiné jsou zavaleni, jsou jen uzavření nějaké celistvé prostor.

mluvčí 
Ano, podle těch dostupných informací ten kryt ten nálet vydržel. Zajímá mě ještě ta věc protileteckého krytu asi dá čekat, že
bude nutné z něj odklízet nějaké trosky. Lidé v něm budou muset nějakou dobu třeba třeba přečkat, jak dobře jsou v tomto
ohledu podobné kryty vybavené a pokud jde o přístup vzduchu nějaké zásoby vody jídla.

mluvčí 
Na záznam o tom, jak se podařilo ten ryb připravit, bohužel tyto kryty tam hůl a ve velmi špatném stavu mohou být používány
pro úplně jiné účely. Nemusí někdy to základní vybavení, má tzn. vůbec nevím netušíme, jak se právě Mariupolu ten kryt starali,
jestli byl udržovaný, nebo jestli to byl prostě jenom krev, když se před 20 lety tam šlo, no a mezitím tam vlastně neměl
samozřejmě takhle kryty byly vybaveny vzduchotechnikou teprve na internet, který který zajišťoval přísun vzduchu, který byl
doprovázen, byť je, bývaly tam studny nebo jiné zdroje vody, elektrocentrály generátory, které byly schopny. Já tu dobu ten
kryt provozoval. Samozřejmě nemůže tam vliv na vlastně zásobí, ale opravdu nejsme schopni řekl, jak dál vůbec říct, v jakém
stavu ten kryt byl jste připraven, nebo jestli to prostě byl zdevastován chudobu.

mluvčí 
Jak rychle se obvykle daří odklízet trosky, pokud máte k dispozici dostatek techniky jednotky hasičů, nejsou pod palbou tak
jako Mariupolu.

mluvčí 
Dřív a to nasazení ještě velmi intenzivní. Je to nasazení, jak lidí a techniky záleží mnohdy na ale nejvíc záleží na tom a
bezpečnost a ne jenom z toho hlediska, co by ale Vietnam je hrozí nebezpečí. Chtějí nás konstrukcí, protože toto nebezpečí je
významné a na ta budova bojí části jsou jakýmsi stabilizovat. To se ty nebezpečné prostě musí odstranit, anebo jsem si
zastabilizovat například jsi se vytvořit dřevěné pažení, které přenáší tu zátěž zátěž izolace stropu na podlahy kraje zabraňuje
dalšímu dalšímu pohybu těch, kdo se nicméně v průběhu odklízení trosek tam dochází dalších bojů, protože ta práce je velmi
často přerušovaná a trvá to skutečně dlouho. Trvá to dlouho i v našich podmínkách. Ty jsme solidarity zřícených budov u nás
2 ty zásahy jsou mnohahodinové až několikadenní.

mluvčí 
Jakou techniku vlastně potřebujete k takovému zásahu?

mluvčí 
Technik na to Monte Rosa techniky je velmi široký. Je tzn. od klasického ručím záření přes sbíječky motorové pily, pěna beton
a samozřejmě pro vyhledávací zařízení, jako jsou vyhledávací kamery, detektory pohybu. Na druhou stranu opravdu až po
pravici jako sací bagry, jeřáby, čelní nakládače, patry, nákladní vozidla na odvoz suti. Všechno závisí skutečně na tom, jak je to
v tom daném místě. Je to v tom daném místě postižené, jinak se řeší konstrukce, které jsou například cihelné, úplně jinak se
řeší koncert konstrukce, betonové železobetonové, případně jsou co vůdce psí.

mluvčí 
Jak důležité bývá nasazení psů pro vyhledávání lidí a pokud bychom to vztáhli k tomuto případu, jak odolní jsou psi vůči
okolnímu válečnému dění.

mluvčí 
Jsou živí tvorové, takže do jisté míry můžou vidět cvičeni Rose už při výcviku se určitá z těch z té mučení Altner klidně třeba
elektrocentrála my moc zlé. Podobně nikoliv, nikoliv střelbou nebo výbuchy. A samozřejmě ten pes má jenom svoji fyzickou a
psychickou výdrž, takže nemůže být souzen po celou dobu celé hodiny kritické množství na tom, jaký z nich období v roce a psi
tam opravdu beru výbornou práci, ale jsou to pořád živé bytosti a mají své limity.

mluvčí 
Hasiči se na Ukrajině v těchto dnech dostávají do situací, kdy během záchrany cizích životů musí čelit ostřelování. Kromě
klasické výbavy tak třeba ti kyjevští dostanou k dispozici neprůstřelné vesty. Jak moc to bude limitovat omezovat při práci?

mluvčí 
Určitě to bude připláceli letová bezva. Nicméně když se podíváme na plně vybaveného hasiče, jsem na subvencích 20 až i
proto jsou vybaveni, takže zjednodušeně a několik kilogramů, které můžou zachránit život, je asi dobrá cena.

mluvčí 
Říká Petr Vodička, člen USAR týmu moc vám děkuji, že jste byl hostem ve vysílání čtyřiadvacítky. Hezký den přeju.

mluvčí 
Stranou.

mluvčí 
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Pohybují se nejméně 5× rychleji než zvuk podle vojenských expertů proti nim v současnosti neexistuje účinná obrana hyper
sunnitské střely. Teď Rusko zřejmě nasadilo na jihozápadě Ukrajiny, kde údajně zničili velký podzemní sklad raket a munice.
Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Podrobnosti teď probereme s Vlastislavem břízou z fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne, pane doktore.

mluvčí 
Dobré.

mluvčí 
Odpoledne vám, pane rektore.

mluvčí 
Hyper sunnitských zbraní se mluví jako nástroj, který může úplně změnit povahu moderního bojiště proč.

mluvčí 
Já bych byl opatrný takto radikální závěrech nebo tvrzení. Ruská armáda bezesporu tuto zbraň zřejmě použila, nicméně
především 1 po prokázání logické převahy nad Západem to měla být ta demonstrace dnešního použití oné persony nějaké
zbraně samozřejmě nezpochybňujeme ničivou sílu jasná, abych se vrátil k vaší otázce ten důvod, proč tak prezent, byť já tak
úplně domnívám dětem, že v telefonickém zbraň se pohybuje jste sám správně řekl nadzvukovou vysoce nadzvukovou
rychlostí, konkrétně minimálně 55 Machů. V případě této konkrétní zbraně použité ruskou armádou se jedná dokonce zbraň,
která je schopna letu až 10× rychlejší, než je rychlost zvuku, takže to je ten hlavní důvod.

mluvčí 
Jsou nějaké specifické cíle pro ti, kterým jsou tyto střely určené?

mluvčí 
Je to tak. Docela není úplně levná, a proto jsem viděl, že především o demonstraci síly a technologické převahy nad nad
Západem primárně tyto zbraně jsou určeny právě pro svou nákladnost ničení protiraketové obraně nepřítele protiraketové
obrany všech fází všech stupňů především systémů, které používá NATO, proto jsou určeny dále druhým určujícím bodem pro
nasazení těchto zbraní jsou především letadlové lodě amerického lípa.

mluvčí 
Kromě toho, že tyhle střely jsou extrémně rychlé radar těžko zachytitelné, jak ničivé můžou být při zasažení cíle.

mluvčí 
Záleží, jaký typ hlavice použijete, je pravdou, že tyto zbraně mohou být osazeny jadernou hlavicí. Samozřejmě to k čemu došlo
na Ukrajině, dnes ráno byl jaderný výbuch, tam byla klasická konečně hranic Alice, nicméně ta může být rozlišena, může to být
konvenční hranice, která pardon, konečně lavice, která proniká bunkry více fázová, čistě čistě technicky, ale zas tak zásadně
liší od jiných hlavy, které jsou použity například na celách s plochou dráhou letu kalibr.

mluvčí 
Rozhodne uvedlo, že v Ivano franky úzké oblasti na jihu západě Ukrajiny včera použil hyper sunnitské střely kin žal, které
testuje od roku 2017. Jak výkonné zbraně v rámci těch hyper Sony dětských jde?

mluvčí 
No, velmi výkonné je potřeba říct, že čistě zařazení do armády tzn. úspěšně vykonané vojskové zkoušky prakticky proběhl
jenom v armádě Ruské federace. Otázkou však několik těchto zbraní zbraňových systémů, ruská armáda má ruská armáda
vyvíjí širší širší škálu těch prezidentských zbraní. Pro zmiňme ještě například ten telefonický kluzák Avangard ještě složitější
konstrukce. Ta se uděluje od smrku tání balistické rakety schopné letět dokonce více než 10×. 10× 10 vlaků reforma tzn.
Ruská federace ano disponuje těmito zbraňovými systémy konkrétně, který se zmínil, by měl být ve výzbroji oba 23 roky.
Otázkou však kolik ve výzbroji má určitě nečekejme, že by Ruská federace byla schopna odpalovat desítky nebo stovky těchto
raket denně to v žádném případě.

mluvčí 
By už jste se toho dotkl, nicméně analytik bývalý dlouholetý diplomat Martin Svárovský nasazení těchto zbraní před pár
hodinami pro Český rozhlas okomentoval tak, že jde o odstrašující zprávu adresovanou západu opravdu tomu, že západ
nějakým způsobem odstrašit.

mluvčí 
Tak vy jste sám zmínil, nechci říct odstrašit. Já bych spíše konstatoval, že to je bránit, která má ukázat, že Ruská federace, po
který fiasku, ale po velice složitě vedené operaci na Ukrajině, tímto říkám diplomaticky Ruska úhlu pohledu, řekněme,
nepovedené operaci na Ukrajině ukázat dokázat světu, že disponuje špičkovými moderními zbraněmi, které západ buď nemá
nebo je teprve zkouší a testuje proto bych úplně nepoužil ten termín odstrašení odstrašení vykouřil případě to, co prezident
Putin uvedl krátce po invazi do na Ukrajinu. Teď konstatoval, že nechává nechávám se jaderné strategické cíle uvést do stavu
pohotovosti, tak to je jasná teorie strašný, to je demonstrace si auto jenom není strašení, to opravdu tuto zbraň použil.
Vzkazuje ale primárně on mohl použít ten cíl skandál on ten cíl mohl použít jiný typ rakety, ale použil pro to, aby ukázal západu,
koukněte Ruská federace disponuje takto moderními technologiemi, tzn. opět zdvižený prst.

mluvčí 
Které další státy hypertonik zbraně vyvíjejí testují.

mluvčí 
Především to jsou Spojené státy. Tam bych chtěl uvést, že ať to tak může vypadat Rusko by mělo mít nadchl patnáctku v této
oblasti, tak není tomu tak firma Lockheed Martin už zahajuje pomalu, kterého produkci váhy pro chemické zbraně, která bude
blízkých měsících zařazena do výzbroje Spojených států americký, dále to samozřejmě Čína a několik států západní Evropy.
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Nicméně pro vás pro diváky zřejmě by bylo zajímavé i Severní Koreu, kdy Kim Čong-un se o něco takového pokoušel, dokonce
letos. Nicméně neúspěšný ten test jeho údajné Perfect zbraně nedopadl nedopadl valně.

mluvčí 
Nasadila už někdy některá z těchto zemí. Tyto zbraně v boji v ostrém boji.

mluvčí 
Ano, Ruská federace míry, tak to bylo prezentováno ty záběry, které tam odtud tam odsud nebyly vidět, tak tomu napovídají
tzn. Ruská federace tuto zbraň poprvé následuje zde, ale ničí otestoval sýry. Týče jiných států, tak ve válečném konfliktu
dostup na to nebyli.

mluvčí 
Říká Vlastislav bříza. Děkuji, že jste byl hostem dnešního vysílání čtyřiadvacítky. Hezký den přeju.

mluvčí 
Já vám pěkné odpoledne.

mluvčí 
Z Ukrajiny utíkají převážně ženy s dětmi. Právě ti nejmenší tvoří zhruba polovinu z celkového počtu uprchlíků. V průměru
opouští zemi každý den víc než 75 000 dětí. Stejně jako jejich rodiče musí čelit náročným dlouhým cestám, nedostatku spánku
a jídla a chybějícímu pocitu bezpečí. Je si Cliff.

mluvčí 
Vidím Milly dítě v bezpečném prostředí s rodině, které si hrají, jako jsem to teď viděl v Praze v tom přijímacím středisku také v
Brně a jinde. A mini volbách humanitární pomoci tedy tolik uprchlíků v České republice, městech i na vesnicích, které z, kde
všichni se snaží ty ty děti uzavře do té bubliny ještě v bezpečí. Před pro ně důležité 7,5 milionu dětí na Ukrajině bylo drama
traumatizováno. Mnoho jich bylo zabito mnoho zraněno. Mnohé se ocitli vlastně na cestě, ale ze svých domovů a všechny jsou
traumatizovat traumatizované roky v sousední země, jak ukazují obrovskou solidaritou a šít pomáhají těm dětem, aby se mohli
adaptoval, kde to je právě ten pocit humanity, aby děti neměly navždy ukradené dětství.

mluvčí 
Galerie hlavního města Prahy otevřela rozsáhlou výstavu svět Jindřicha Chalupeckého, na které ukazuje mimořádný rozsah
výtvarného zájmu jednoho z nejvýraznějších českých uměleckých teoretiků dvacátého století. Chalupecký byl neúnavným
zastáncem progresivního výtvarného umění a poukazoval na jeho zásadní společenskou roli.

mluvčí 
Je snad smysl vůbec dnešního moderního umění, aby se vylučovalo za současností jako obyčejného života jako nějaká
zvláštnost jako nějaká svátečně výjimečná událost jako nějaká kráska z jiného téměř světa, nýbrž aby komunikovalo přímo
nejobyčejnější životem.

mluvčí 
Anebo umělecké dílo se neukazuje divákovi, ale divák se ukazuje dílu. Jeho myšlenky zásadním způsobem ovlivňovaly reflexi
progresivních výtvarných proudů. Málokterý český výtvarný teoretik dvacátého století se těšil takové úctě a zájmu jako Jindřich
Chalupecký.

mluvčí 
Byl velkým obhájcem těžkého umění, protože divák si to do velké míry musí odpracovat a stejně tak ten umělec, že si vážil, když
ten umělec šel za nějaké obvyklé formy obvyklé životní postoje.

mluvčí 
Vnímání umění chápal jako bytostný zápas a konflikt transcendentní rozměru. Říkal umění je mostem, které spojuje to, co je
zde a nyní s tím, co je nikde a nikdy, a tak vykládal třeba i dílo Marcela Duchampa.

mluvčí 
Dokonce i vdova po Marsu, když vám poví Chalupeckého přesvědčovala, prosím vás, můžete potlačit ty zmínky o tom
náboženství. Já se domnívám, že to není úplně na místě.

mluvčí 
Umění přikládal významnou společenskou úlohu. Sám byl obětí perzekucí komunistického režimu, přesto ale ruské umělce
podporoval a jezdil za nimi do Moskvy a stejné napětí mezi ruským režimem a ruským uměním řešil i kurátorský tým výstavy. V
expozici měla být totiž vystavena díla zapůjčená z Ruska. Galerie se nakonec na poslední chvíli rozhodla zápůjčku zrušit, kdyby
byl kurátorem této výstavy Jindřich Chalupecký. Půjčil Vita výtvarná díla těch moskevských oficiálních státních institucí.

mluvčí 
To by pochopitelně nevíme. On by si půjčoval hlavně ta díla svých přátel a my jsme předsedy to dilema byli postaveni kolegy,
se kterými jsme tuto výstavu připravovali několik.

mluvčí 
Let. Před toto dilema se rozhodli galeristé postavit i ukrajinské ruské umělce žijící v Praze. Na výstavě jim propůjčili vyjádření
část expozice Daria Lukašenkova, která pochází z rusky mluvící části východní Ukrajiny má jasno.

mluvčí 
Pokud ruská armáda je v Ukrajině a pak od Ruska armáda ze 2 civilisty nesleduje ženy a roztrhli vždyť ti není možné, že
spolupráce kolaborace s ruskými umělci.
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mluvčí 
Podle dary se zvedá vlna i kulturního sebe uvědomění Ukrajiny. Poukazující na to, že mnoho umělců jako důsledek sovětské
kolonizační politiky je chybně považováno za Rusy, jako například Kazimír Malevič, který se narodil v Kyjevě polským rodičům.
Mario Kubaš, Česká televize.

mluvčí 
Na řadě sport dobré odpoledne. V Bělehradu probíhá halové mistrovství světa v atletice. Skok vysoký vyhrála Jaroslava Mahut
čichová z Ukrajiny. Kvůli napjaté situaci v domovině přitom na vrchol sezóny málem ani nedorazila.

mluvčí 
Ukrajinku probudili 24. února nad ránem dopadající ruské bomby na město dni pro. Mahut Syková se před nimi ukryla ve
sklepě v nedaleké obci na několik dní, kde pouze sledovala zprávy. Další komplikaci pro ni představovala cesta do Bělehradu.
Dvacetiletá výškařka strávila v autě 3 dny ujela 2000 km a i přesto získala své první světové zlato v seniorské kategorii skokem
vysokým 2 m a 2 cm. Odpolední program stejně jako celé halové mistrovství světa v atletice vysíláme na webu HBBTV.

mluvčí 
Rozehrálo se šestadvacáté kolo české nejvyšší fotbalové soutěže a po úvodních zápasech nabídlo jedno velké překvapení.
Fotbalisté poslední Karviné totiž vyhráli na hřišti Ostravy už po půlhodině hry vedli hosté v černých dresech po trefách Zorba
na důraz sedmého Bartošák 30 po změně stran dokázal pouze snížit domácí Ladislav Almási. Karviná Baník vyhrál 31 a
připsala si teprve druhou výhru sezóny.

Dohráno už je i na ostatních stadionech. Bohemka doma prohrála se Slováckem 12 Zlín doma porazil Pardubice 41. Poslední
dnešní zápas mezi Jabloncem Plzní má výkop za pár minut. Sestřih všech utkání uvidíte v neděli večer na ČT sport v pořadu
dohráno.

Odstartovalo také čtvrtfinále hokejového play off obhájci titulu z Třince hostí derby ostravské Vítkovice. Po dvou třetinách po
brankách nestrašila. Kundratka vedou oceláři 20 třetí dějství vysíláme na sportovním programu České televize právě teď.

České biatlonistky neudrželi své pozice ze včerejšího závodu a ve stíhačce si dnes pohoršily. Markéta Davidová dojela v
Norsku sedmá celkovou vítězkou Světového poháru je domácí Marie Raise Landová.

mluvčí 
Marte Olsbuová Röiselandová skončila ve stíhačce v norském Holmenkollenu. Druhá ale před závěrečným závodem s
hromadným startem má v celkovém pořadí před Švédkou Berkovou nedostižný náskok. První dojela do cíle stejně jako ve
sprintu krajanka Tiril Eckhoffová. Nejlepší z Češek Markéta Davidová chybovala na střelnici 3× zpátečního čtvrtého místa se
propadla na sedmou pozici.

mluvčí 
Trošku foukalo zleva a já jsem na to asi měl zareagovat, ale přišlo mi to dost podobně jako na nástřel, ale bohužel mi to trošku
odnesl.

mluvčí 
Naopak čistě zastřílel mezi muži Michal Krčmář a třiatřicátého místa se posunul na osmnácté.

mluvčí 
Dneska si myslím, že super závod cítil jsem se i na trati včera jenom prostě do startovní pozice nebyla úplně ideální, je velký
rozestupy, takže ten osud nebyl nebo tak velké, ale říkám, dneska jsem spokojenej.

mluvčí 
Také Němec Erik Lesser nechyboval ve svém předposledním závodě kariéry vybojoval v této sezóně premiérové vítězství.
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Z Moskvy do Kyjeva za sedm minut. Tak rychle dokáže přinést smrt Kinžal URL
Automatický překlad
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Rusko oznámilo, že jeho armáda ve válce s Ukrajinou použila hypersonické střely. Seznam Zprávy připravily přehled toho
nejdůležitějšího, co vědět o zbraních, které se pohybují rychlostí větší, než je pětinásobek rychlosti zvuku.

Když ruské jednotky na konci února vstoupily na území Ukrajiny, jejich vybavení nebylo skromné. V sobotu, necelý měsíc po
začátku války, však Rusko informovalo, že vůbec poprvé použilo hypersonické střely Kinžal. Ty údajně zničily velký podzemní
sklad ukrajinských zbraní a munice v Ivano-Frankivské oblasti na jihozápadě země. 
Co si představit pod termínem hypersonická zbraň? Jaké státy jimi disponují? A proč se je Rusko rozhodlo použít, pokud je
skutečně použilo? Nejen na tyto otázky se Seznam Zprávy s pomocí odborníků pokoušejí přinést odpovědi. 
Co jsou to hypersonické zbraně?„Termín hypersonické zbraně se vztahuje k rychlosti. Hypersonická zbraň je schopná letu
rychlostí více než Mach 5, což je pětkrát rychlost zvuku. Co je ale velmi důležité, nejde jen o rychlost,“ uvedl v rozhovoru pro
Seznam Zprávy výzkumný pracovník Institutu politologických studií FSV  UK  Michal Smetana. 
Ačkoliv jsou hypersonické zbraně považovány za nové technologie, existující mezikontinentální balistické rakety, které nesou
jaderné zbraně, dosahují hypersonické rychlosti také. Specifickou charakteristikou těchto zbraní je tak kombinace této rychlosti
a manévrovatelnosti, díky které jsou velkou výzvou pro protiraketovou obranu, která má následně problém rakety sestřelit. 
„Občas jsou hypersonické zbraně, co do strategického významu, lehce přeceňované. Zároveň ale samozřejmě platí, že díky
kombinaci rychlosti a schopnosti manévrovat během letu si velmi dobře poradí s protiraketovou obranou a pro protivníka je
zároveň do poslední chvíle velmi obtížné identifikovat, co přesně je jejich cílem,“ přiblížil téma dále Smetana. Rusko navíc
všechny své nové hypersonické systémy navrhuje tak, aby byly schopné nést jak konvenční, tak jadernou nálož. 
Jaká jsou specifika střel Kinžal?V zásadě existují tři typy hypersonických zbraní – manévrující balistické rakety, střely s plochou
dráhou letu a hypersonické kluzáky. Kinžal je relativně nová technologie uvedená do služby v ruských ozbrojených silách v
roce 2017 a je schopna dosahovat hypersonických rychlostí ještě vyšších, než je Mach 5. 
„Jde o hypersonickou balistickou raketu odpalovanou ze vzduchu, s velkou pravděpodobností technicky příbuznou s balistickou
raketou Iskander-M odpalovanou ze země, jejíž nasazení jsme již v bojích na Ukrajině několikrát viděli. Stejně jako Iskander
může i Kinžal nést jak jadernou, tak konvenční nálož,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy bezpečnostní expert Jan Ludvík, který
působí na stejné instituci jako Smetana. 
Jaká proti hypersonickým zbraním existuje obrana?Sestřelení hypersonických střel není podle odborníků zcela vyloučené,
aktivní obrana prostředky protivzdušné obrany je proti těmto systémům ale spíše neúčinná. Zbraně jsou totiž speciálně
navrhovány tak, aby si právě s protiraketovou obranou poradily, a možnost jejich sestřelení tedy zůstává spíše teoretická. 
„Spojené státy se zabývají výzkumem a vývojem nových systémů protiraketové obrany, které by mohly být schopné si s
hypersonickými zbraněmi v budoucnosti lépe poradit. Je to ale ještě otázka několika let,“ uvedl Smetana. 
Ludvík pak dále připomíná, že existuje alespoň pasivní obrana v podobě skrývání cílů tak, aby protivník nevěděl, kam má
vlastně střílet, nebo opevnění cílů takovým způsobem, aby protivník nedokázal zasažený cíl zničit. 
Jaké země hypersonickými zbraněmi disponují?„Hypersonické zbraně vyvíjí celé řada zemí včetně regionálních mocností jako
Indie, Francie, Austrálie, Japonsko či Severní i Jižní Korea. S výjimkou klasických balistických raket, které rovněž dosahují
hypersonické rychlosti, jsou však nejznámější systémy právě ruské a čínské,“ přiblížil situaci ve světě Jan Ludvík. 
Rusko a Čína hypersonické zbraně v posledních letech pravidelně testují, a to tak, aby byly jak jaderné, tak konvenční.
Spojené státy, jak upozorňuje Smetana, naopak hypersonické systémy od začátku navrhují jako konvenční a v tuto chvíli ani
nemají program, který by se na jaderné hypersonické zbraně zaměřoval. 
„Rusko disponuje hypersonickými kluzáky Avantgard, které nesou jaderné hlavice, střelami s plochou dráhou letu Zirkon a
právě systémem Kinžal. Čína disponuje manévrující balistickou raketou DF-26 a kluzákem DF-17,“ popsal rusko-čínskou situaci
Ludvík. 
„U většiny těchto systémů není úplně jasné, do jaké míry jsou již schopné nasazení a lze předpokládat, že jejich počty jsou
spíše nízké. Spojené státy zatím hypersonické zbraně nerozmísťují, ale jejich program je v mnohém pokročilejší než ruský a
čínský,“ dodal k tématu odborník. 
Proč vůbec Rusko informovalo o použití střel?„Částečně to chápu jako určitou signalizaci směrem k Západu. Rusko v
posledních letech provedlo dost testů hypersonických zbraní, ale tohle bylo první použití v reálném boji, v reálných
podmínkách,“ sdělil v rozhovoru Smetana. 
„Jedna věc je zbraň tímto způsobem otestovat, druhá věc je v rámci ozbrojeného konfliktu demonstrovat, že tyhle zbraně máte,
jste schopni je používat a že mají mimochodem i možnost potenciálně nést jadernou hlavici. Nyní samozřejmě spekuluji, ale
kdybych byl na americké straně, tak to tímto způsobem čtu.“ 
Hypersonické zbraně jsou podle něj relativně efektivní v případě zasahování strategických cílů, jsou to ale zároveň drahé
systémy, které je obecně dobré si šetřit na ty nejklíčovější cíle. Závěrem odborník nicméně podotkl, že není nutné ohledně užití
hypersonických zbraní pociťovat paniku, v aktuálním konfliktu nejde o nějaký zásadní zvrat. 

Nejhorší fronta války je v Mariupolu, zčásti úspěšná je zatím obrana Kyjeva URL
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Postup ruských vojsk u Kyjeva se prakticky zastavil. Ukrajina ale oznámila, že její síly ztratily přístup k Azovskému moři.
Prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval Moskvu k intenzivním rozhovorům o příměří, jinak se bude z válečných ztrát
vzpamatovávat ještě generace. Kritická situace panuje dál v Mariupolu, v Luhanské oblasti má být otevřen humanitární koridor.
Boje pokračují, ruská armáda tvrdí, že použila hypersonické střely Kinžal.

Za nejhorší frontu celé války tamní úřady označují Mariupol. Míst zcela bez válečných jizev už je tam minimum. Téměř celý
Mariupol je poškozený nebo zničený. Boje se přesunuly do centra města. Odřízly záchranáře i od zříceného divadla - boje tak
dál komplikují záchranu uvězněných stovek lidí.
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Ukrajinské ministerstvo obrany přiznalo, že Ukrajina během ruského obléhání Mariupolu ztratila přístup k Azovskému moři.
Uvádí, že pouze „dočasně“. „Pokusili jsme se poskytnout leteckou podporu Mariupolu. Nebyla úspěšná, slušně řečeno,“ sdělil
poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Rusové tvrdili už 1. března, že převzali kontrolu nad celým pobřežím
Azovského moře.

Obránci Mariupolu odmítli podle agentury Unian kapitulaci. Podle poradce ukrajinského prezidenta se k městu nemohou dostat
další posily, které jsou příliš daleko přes otevřenou step.

Tvrdé boje se vedou v Mariupolu o velké ocelárny Azovstal, prohlásil v sobotu podle ruskojazyčné verze BBC poradce
ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko. „Bojuje se o Azovstal. Můžu říct, že jsme tohoto ekonomického giganta ztratili.
Jedna z největší metalurgických továren v Evropě je v tuto chvíli ničena,“ řekl Denysenko.

Mrtví po útoku na kasárny u města Mykolajiv

Kasárna u města Mykolajiv na jihu se podle ukrajinského poslance Hončarenka stala v pátek brzy ráno terčem útoku ruské
armády, která proti němu použila střely s plochou dráhou letu Kalibr. „Zemřely desítky lidí,“ řekl poslanec. Starosta Mykolajiva
uvedl, že vzhledem k tomu, že ruské jednotky vedly útok z území sousední Chersonské oblasti, nestihlo město ani včas vyhlásit
letecký poplach.

Svědci podle agentury AFP potvrdili, že ruský útok na kasárna blízko ukrajinského Mykolajivu si vyžádal desítky mrtvých. „V
kasárnách spalo minimálně dvě stě vojáků,“ řekl agentuře AFP na místě incidentu dvaadvacetiletý Maksym. „Nejméně padesát
těl záchranáři vynesli ven. Nevíme, kolik jich ještě zůstává pod troskami,“ dodal. Další z ukrajinských vojáků na místě, Jevhen,
odhadl počet obětí útoku na stovku.

Zpravodajský server BBC News s odvoláním na své zdroje rovněž napsal, že v kasárnách bylo asi dvě stě lidí, z nichž mnoho
zemřelo. Do tří místních nemocnic bylo převezeno 57 lidí zraněných při útoku, dodává BBC.

Mykolajiv leží na místě, kde řeka Jižní Bug ústí do Černého moře a mohl by posloužit jako východisko pro útok na ještě
významnější přístav Oděsa. V posledních týdnech je oblast terčem intenzivního ruského ostřelování, i když ve městě samotném
panuje podle BBC relativní klid a v ulicích je stále vidět dost aut i civilistů.

Stabilní situace je zřejmě u Kyjeva. Ukrajinská armáda hlásí, že se jí tam znovu podařilo odrazit útoky. „Frontové linie se v
oblasti kolem Kyjeva prakticky nehýbou. Podle některých informací se ruské jednotky snaží v pozicích zakopat. Což by
znamenalo, že čekají na posily, na přeskupení dalších jednotek, ještě před tím, než by mohl přijít často zmiňovaný frontální útok
na Kyjev,“ upřesnil zvláštní zpravodaj ČT v Kyjevě Michal Kubal.

Ukrajinským ozbrojeným silám se pak podle generálního štábu podařilo zabít dalšího, již pátého ruského generála. „V důsledku
dělostřeleckého úderu byl zabit velitel 8. armády Jižního vojenského okruhu generálporučík Andrej Mordvičev,“ sdělilo
ukrajinské velení, podle nějž generál padl v Chersonské oblasti.

Ukrajinská prokuratura v sobotu informovala, že válka na Ukrajině si už vyžádala životy 112 dětí. Dalších 140 dětí utrpělo
zranění. Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR) pak oznámil, že podle jeho dat od začátku invaze na Ukrajinu
zahynulo již 847 civilistů. Skutečné počty zabitých i raněných jsou ovšem s největší pravděpodobností mnohem vyšší, protože
pracovníkům OSN v terénu trvá často i dny, než se jim podaří ověřit informace o jednotlivých případech.

Hypersonické zbraně

Ruská armáda v bojích na Ukrajině použila hypersonické střely Kinžal, uvedlo podle agentury TASS v sobotu ráno ruské
ministerstvo obrany. Nadzvukové střely podle něj zničily velký podzemní sklad ukrajinských zbraní a munice v Ivano-Frankivské
oblasti na jihozápadě země. Zprávu nelze ověřit. Moskva dosud hypersonické střely v boji nepoužila.

Tyto zbraně se pohybují nejméně pětkrát větší rychlostí než zvuk a podle vojenských expertů proti nim v současné době
neexistuje účinná obrana. V posledních letech tento typ výzbroje vyvíjí Rusko, Spojené státy, Čína i další země.

Analytik: Obě strany se snaží o lepší pozice na bojišti a tak i lepší pozici při vyjednávání

„Lze předpokládat, že Rusové se budou snažit obležená města úplně dobýt, aby si uvolnili síly pro postup jinde v zemi,“ uvedl
analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Je skeptický k tomu, že by bezprostředně proběhly přímé mírové rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a
jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, protože je zjevné, že obě strany se stále snaží o lepší pozice na bojišti a
tak i lepší pozici při vyjednávání.

„Ofenziva se zadrhla a teď jsme svědky přeskupování sil,“ myslí si politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokračování diplomatického jednání a jeho průtahy jsou podle něj jen snahou Moskvy
získat čas a je evidentní, že Rusové nevyjednávají v dobré víře.

Podle něj plánem ruské invaze je podmanit si celou Ukrajinu a Putin se nespokojí s okupací části území. „O tom, že má snahu
vyřešit ukrajinskou otázku jednou provždy, bych nepochyboval,“ říká politolog.

Otevření humanitárních koridorů

Na Ukrajině se v sobotu mělo otevřít celkem deset humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů z obléhaných či ostřelovaných
měst a pro dopravu základních potřeb. Pokračovat měla podle ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové mimo jiné i
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evakuace Mariupolu. Kromě něj dohoda zahrnula i čtyři města v Kyjevské oblasti a čtyři města v Luhanské oblasti, píše
agentura Unian. Do města Cherson obsazeného ruskou armádou měla být vyslána humanitární pomoc.

O plánovaném otevření humanitárních koridorů v Luhanské oblasti informoval už v sobotu ráno gubernátor oblasti Serhij
Hajdaj. „Bylo dohodnuto vytvoření humanitárního koridoru, pokusíme se evakuovat lidi a přivézt jídlo. Klid zbraní by měl podle
dohody začít v 9:00 místního času (8:00 SEČ),“ napsal Hajdaj.

Civilisté z Mariupolu mají podle agentury Unian mířit humanitárním koridorem do města Záporoží. I toto město ale čelí podle
místních úřadů útokům ruské armády. V pátek si tam útoky vyžádaly devět mrtvých a sedmnáct zraněných, město proto
vyhlásilo osmatřicetihodinový zákaz vycházení.

Zelenskyj obvinil Moskvu ze zločinů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci z pátku na sobotu ve svém pravidelném nočním videoprojevu vyzval Moskvu
ke smysluplným a upřímným mírovým rozhovorům, Rusko se podle něj jinak bude z války na Ukrajině zotavovat řadu generací.
Kyjev podle něj od začátku nabízí mírové řešení. Obě strany spolu jednají již několik týdnů, rozhovory zatím nepřinesly zásadní
průlom.

„Chci, aby mě teď všichni poslouchali, zejména v Moskvě. Nastal čas na setkání, je čas si promluvit,“ řekl. „Nastal čas obnovit
územní celistvost Ukrajiny. V opačném případě budou ztráty pro Rusko tak velké, že vám bude zotavení trvat několik generací,“
dodal.

Ukrajinský prezident rovněž řekl, že Rusko úmyslně blokuje dodávky humanitární pomoci do měst, která jsou často pod silnou
ruskou palbou. „Je to úmyslná taktika. Je to válečný zločin a budou se za to zodpovídat, na sto procent,“ poznamenal.

Nejtvrdší fronta války je v Mariupolu, zčásti úspěšná je zatím obrana Kyjeva URL
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Postup ruských vojsk u Kyjeva se prakticky zastavil. Ukrajina ale oznámila, že její síly ztratily přístup k Azovskému moři.
Prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval Moskvu k intenzivním rozhovorům o příměří, jinak se bude z válečných ztrát
vzpamatovávat ještě generace. Kritická situace panuje dál v Mariupolu, v Luhanské oblasti má být otevřen humanitární koridor.
Boje pokračují, ruská armáda tvrdí, že použila hypersonické střely Kinžal.

Za nejhorší frontu celé války tamní úřady označují Mariupol. Míst zcela bez válečných jizev už je tam minimum. Téměř celý
Mariupol je poškozený nebo zničený. Boje se přesunuly do centra města. Odřízly záchranáře i od zříceného divadla – boje tak
dál komplikují záchranu uvězněných stovek lidí.

Ukrajinské ministerstvo obrany přiznalo, že Ukrajina během ruského obléhání Mariupolu ztratila přístup k Azovskému moři.
Uvádí, že pouze „dočasně“. „Pokusili jsme se poskytnout leteckou podporu Mariupolu. Nebyla úspěšná, slušně řečeno,“ sdělil
poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Rusové tvrdili už 1. března, že převzali kontrolu nad celým pobřežím
Azovského moře.

Obránci Mariupolu odmítli podle agentury Unian kapitulaci. Podle poradce ukrajinského prezidenta se k městu nemohou dostat
další posily, které jsou příliš daleko přes otevřenou step.

Tvrdé boje se vedou v Mariupolu o velké ocelárny Azovstal, prohlásil v sobotu podle ruskojazyčné verze BBC poradce
ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko. „Bojuje se o Azovstal. Můžu říct, že jsme tohoto ekonomického giganta ztratili.
Jedna z největší metalurgických továren v Evropě je v tuto chvíli ničena,“ řekl Denysenko.

Mrtví po útoku na kasárny u města Mykolajiv

Kasárna u města Mykolajiv na jihu se podle ukrajinského poslance Hončarenka stala v pátek brzy ráno terčem útoku ruské
armády, která proti němu použila střely s plochou dráhou letu Kalibr. „Zemřely desítky lidí,“ řekl poslanec. Starosta Mykolajiva
uvedl, že vzhledem k tomu, že ruské jednotky vedly útok z území sousední Chersonské oblasti, nestihlo město ani včas vyhlásit
letecký poplach.

Svědci podle agentury AFP potvrdili, že ruský útok na kasárna blízko ukrajinského Mykolajivu si vyžádal desítky mrtvých. „V
kasárnách spalo minimálně dvě stě vojáků,“ řekl agentuře AFP na místě incidentu dvaadvacetiletý Maksym. „Nejméně padesát
těl záchranáři vynesli ven. Nevíme, kolik jich ještě zůstává pod troskami,“ dodal. Další z ukrajinských vojáků na místě, Jevhen,
odhadl počet obětí útoku na stovku.

Zpravodajský server BBC News s odvoláním na své zdroje rovněž napsal, že v kasárnách bylo asi dvě stě lidí, z nichž mnoho
zemřelo. Do tří místních nemocnic bylo převezeno 57 lidí zraněných při útoku, dodává BBC.

Mykolajiv leží na místě, kde řeka Jižní Bug ústí do Černého moře a mohl by posloužit jako východisko pro útok na ještě
významnější přístav Oděsa. V posledních týdnech je oblast terčem intenzivního ruského ostřelování, i když ve městě samotném
panuje podle BBC relativní klid a v ulicích je stále vidět dost aut i civilistů.

Stabilní situace je zřejmě u Kyjeva. Ukrajinská armáda hlásí, že se jí tam znovu podařilo odrazit útoky. „Frontové linie se v
oblasti kolem Kyjeva prakticky nehýbou. Podle některých informací se ruské jednotky snaží v pozicích zakopat. Což by
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znamenalo, že čekají na posily, na přeskupení dalších jednotek, ještě před tím, než by mohl přijít často zmiňovaný frontální útok
na Kyjev,“ upřesnil zvláštní zpravodaj ČT v Kyjevě Michal Kubal.

Ukrajinským ozbrojeným silám se pak podle generálního štábu podařilo zabít dalšího, již pátého ruského generála. „V důsledku
dělostřeleckého úderu byl zabit velitel 8. armády Jižního vojenského okruhu generálporučík Andrej Mordvičev,“ sdělilo
ukrajinské velení, podle nějž generál padl v Chersonské oblasti.

Ukrajinská prokuratura v sobotu informovala, že válka na Ukrajině si už vyžádala životy 112 dětí. Dalších 140 dětí utrpělo
zranění. Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR) pak oznámil, že podle jeho dat od začátku invaze na Ukrajinu
zahynulo již 847 civilistů. Skutečné počty zabitých i raněných jsou ovšem s největší pravděpodobností mnohem vyšší, protože
pracovníkům OSN v terénu trvá často i dny, než se jim podaří ověřit informace o jednotlivých případech.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že od začátku invaze na Ukrajině zahynulo téměř 14 400 ruských vojáků. Rusové také
přišli o tisíce kusů vojenské techniky a vybavení, konkrétně o 95 letadel, 115 vrtulníků, 1470 obrněných vozidel nebo 466
tanků, uvedla na svém twitterovém účtu ukrajinská diplomacie. Údaje ovšem není možné nezávisle ověřit.

Hypersonické zbraně

Ruská armáda v bojích na Ukrajině použila hypersonické střely Kinžal, uvedlo podle agentury TASS v sobotu ráno ruské
ministerstvo obrany. Nadzvukové střely podle něj zničily velký podzemní sklad ukrajinských zbraní a munice v Ivano-Frankivské
oblasti na jihozápadě země. Zprávu nelze ověřit. Moskva dosud hypersonické střely v boji nepoužila.

Tyto zbraně se pohybují nejméně pětkrát větší rychlostí než zvuk a podle vojenských expertů proti nim v současné době
neexistuje účinná obrana. V posledních letech tento typ výzbroje vyvíjí Rusko, Spojené státy, Čína i další země.

Analytik: Obě strany se snaží o lepší pozice na bojišti a tak i lepší pozici při vyjednávání

„Lze předpokládat, že Rusové se budou snažit obležená města úplně dobýt, aby si uvolnili síly pro postup jinde v zemi,“ uvedl
analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Je skeptický k tomu, že by bezprostředně proběhly přímé mírové rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a
jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, protože je zjevné, že obě strany se stále snaží o lepší pozice na bojišti a
tak i lepší pozici při vyjednávání.

„Ofenziva se zadrhla a teď jsme svědky přeskupování sil,“ myslí si politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokračování diplomatického jednání a jeho průtahy jsou podle něj jen snahou Moskvy
získat čas a je evidentní, že Rusové nevyjednávají v dobré víře.

Podle něj plánem ruské invaze je podmanit si celou Ukrajinu a Putin se nespokojí s okupací části území. „O tom, že má snahu
vyřešit ukrajinskou otázku jednou provždy, bych nepochyboval,“ říká politolog.

Humanitární koridory v sobotu

Z ukrajinských měst se v sobotu podařilo prostřednictvím humanitárních koridorů evakuovat 6623 lidí. Informoval o tom
zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Je to mnohem méně než v pátek, kdy počet
evakuovaných přesáhl devět tisíc.

Od začátku ruské invaze bylo prostřednictvím humanitárních koridorů evakuováno skoro 200 tisíc civilistů, upřesnila ukrajinská
vicepremiérka Iryna Vereščuková.

V sobotu se mělo otevřít celkem deset humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů z obléhaných či ostřelovaných měst a pro
dopravu základních potřeb. Pokračovat měla mimo jiné i evakuace Mariupolu. Kromě něj dohoda zahrnula i čtyři města v
Kyjevské oblasti a čtyři města v Luhanské oblasti. Do města Cherson obsazeného ruskou armádou měla být vyslána
humanitární pomoc.

Civilisté z Mariupolu měli podle agentury Unian mířit humanitárním koridorem do města Záporoží. I toto město ale čelí podle
místních úřadů útokům ruské armády. V pátek si tam útoky vyžádaly devět mrtvých a sedmnáct zraněných, město proto
vyhlásilo osmatřicetihodinový zákaz vycházení. Zástupci mariupolské městské rady ale přišli s odlišnými informacemi. Ruští
vojáci se podle nich snaží do Ruska násilím přemístit tisíce obyvatel města, zejména žen a dětí. Kam přesně, to nesdělili.
Agentura AP upozornila, že jejich tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.

Jedním z mála civilistů, kterým se podařilo z Mariupolu dostat, byla sestra ukrajinského poslance Jaroslava Železniaka. „Po
dvou týdnech neměli žádné jídlo a obchody byly zavřené, tak si řekla: Musím se pokusit najíst, ukrást někde nějaké jídlo, nebo
tady zemřeme,“ řekl stanici BBC Železniak. „Na ulicích je mnoho mrtvol, mnoho budov je v plamenech, mnoho jich bylo
zničeno,“ popsal situaci ve městě.

„Děti i staří lidé umírají. Město je zničené a bylo vymazáno z povrchu zemského,“ citovala AP Michaila Veršnina – policistu, který
v troskách Mariupolu natočil video adresované západním vůdcům.

Zelenskyj obvinil Moskvu ze zločinů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci z pátku na sobotu ve svém pravidelném nočním videoprojevu vyzval Moskvu
ke smysluplným a upřímným mírovým rozhovorům, Rusko se podle něj jinak bude z války na Ukrajině zotavovat řadu generací.
Kyjev podle něj od začátku nabízí mírové řešení. Obě strany spolu jednají již několik týdnů, rozhovory zatím nepřinesly zásadní
průlom.
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„Chci, aby mě teď všichni poslouchali, zejména v Moskvě. Nastal čas na setkání, je čas si promluvit,“ řekl. „Nastal čas obnovit
územní celistvost Ukrajiny. V opačném případě budou ztráty pro Rusko tak velké, že vám bude zotavení trvat několik generací,“
dodal.

Ukrajinský prezident rovněž řekl, že Rusko úmyslně blokuje dodávky humanitární pomoci do měst, která jsou často pod silnou
ruskou palbou. „Je to úmyslná taktika. Je to válečný zločin a budou se za to zodpovídat, na sto procent,“ poznamenal.

Jak se svými dětmi mluvíte o válečném konfliktu na Ukrajině? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Respekt , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 12:20 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Rubrika: Anketa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,41
somatická koučkanovinářka a mediální teoretička, FSV  UKdětská psycholožka, terapeutka, centrum Locikalékař a spisovatel •
Autor: Matěj Stránskýsportovní komentátor

Živé vysílání 16:00
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 16:44 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:00 Živé vysílání , AVE: 21 244 410,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Hlasů jim skončil porážku zásluhou Tomáše Satoranského, který proměnil všech 6 střel z pole, včetně téhle trojky. Český
reprezentant připsal 3 doskoky 6 asistencí jako u dvojky Lotyše porci, kdy se Wizards v závěrečné části smazali až
patnáctibodový náskok Lakers a po šesti prohrách zvítězili 127 119.

mluvčí 
Jakub Voráček byl jediným českým hokejistou, který se střelecky prosadil v nočních zápasech NHL. Svým čtvrtým gólem v
sezóně rozhodl o výhře Kolumbusu nad Saint Louis 54. Vítězství radoval také Filip chytil v dresu New Yorku Rangers.

mluvčí 
Tampa ztratila čtvrtý z posledních šesti zápasů, přestože nad Rangers vedla úvodní přesilovku lightning v první třetině využil
Brayden Point. Hosté srovnali ve druhé části, zatímco se před brankovištěm postrkovali Češi Rutta, cítil jsem pro vyražený puk
si dojel jako trúba a dal na 11. Dějí tak opepřila šarvátkami na Link Reném, který trestal najetí do gólmana hostů. Vítěznou
trefu Rangers na 21 obstaral v početní výhodě Zibanejad. Kampaň neskórovala ani Ondřej Palát, který na gól čeká 17 zápasů
se.

mluvčí 
Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli příchozím válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Řekl
vicepremiér ministr vnitra Vít Rakušan. S nutností prodloužit nouzový stav souhlasí například předseda Asociace krajů hejtman
Jihočeského kraje Martin Kuba. V Česku aktuálně kolem 270 000 uprchlíků. Ministerstvo vnitra udělilo přes 200 000 tzv. víz
strpění.

mluvčí 
V tzv. černém scénáři, kdy už se pohybujeme dávno, je jasně stanoveno, že je aktivován nouzový stav. Ten scénář
mimochodem vznikal v roce 2014, kdy ještě většina obyvatel České republiky netušila, co je nouzový stav, bohužel jeho nad
užíváním covidové době a tím, že to lidé mají spojení se zákazem vycházení. Zákaz přejezdu do druhého okresu má velmi
špatnou pověst nic takového mi aplikovat nebudeme nic takového jsme jsme doteď neaplikovali a nouzový stav budeme
využívat jenom výhradně ke krizovým opatřením, která se týkají migrační vlny.

mluvčí 
Kabinet bude taky v příštím týdnu jednat o maximální částce, kterou bude stát dávat domácnostem 3 ubytovávání uprchlíků.
Ministerstvo práce sociálních věcí navrhuje 9 000 Kč měsíčně. Rakušan ale nevyloučil navýšení částky.

mluvčí 
Musíme najít ten dobrý balanc, aby to opravdu motivovalo k ubytovávání v rodinách, protože to je ten směr, kterým
každopádně chceme jít, a to je ten nejlepší způsob adaptace pro lidi přicházející z Ukrajiny na život v České republice. Na
druhou stranu musíme zamezit tomu, aby se tady kšeftovalo s bídou a neštěstím těch lidí je vždycky těžké najít ten balanc tu
hranici jako takovou, ale troufám si říct, že to snad jako vláda zvládneme.

mluvčí 
Teď podrobněji o situaci na Ukrajině ve spojení s námi je Emil Aslan politolog z katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. Když vezmeme
dostupné informace, co se děje na bojišti. Už několik dní sledujeme ruské ostřelování měst, nicméně armáda nijak dramaticky
nepostupuje. Znamená to, že se ukazuje nějaké vyčerpání, nebo je to jen snaha získat čas přeskupit se a zahájit nějaký velký
útok třeba i na několika frontách.

mluvčí 
Podle au, co jsme schopni posoudit, nemáme dostal informaci samozřejmě. Pak obě strany jsou vyčerpané žádost není
schopna nasadit nějakou rozhodující ránu v této situaci. Rusové postrádají rezervy k tomu, aby mohli obklíčit Kyjev, Chalkidiki,
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Černilov a některá jiná města. Ukrajinci nejsou mobilní, nejsou schopni v podstatě dostat chce sirkami některých mobilnější
skupiny dostal jsem mimo městská aglomerace, takže ano, čelíme situaci, ve které žádná cesta není schopná v podstatě jako o
svém postoupit víc a změnit úvěr války dramatičtějším způsobem.

mluvčí 
Ukrajinci znovu varovaly, že by se Rusům mohly přidat Bělorusové zaútočit, jak velkou změnu na bojišti by to mohlo znamenat?

mluvčí 
Tak bylo by to celkem významná změna zejména nás severozápadní frontě směrem, že to bylo, což je oblast je klíčová pro
klíčení částečnou klíče nějakýho hlavní město Ukrajiny, takže pokud by tohoto osazení běloruských vojáků, případně letectva a
bylo spousta došlo tak, aby to nebylo nic příjemného pro opravy jsou o armádu ukrajinské obránce mocnosti rovněž uvědomit,
že Rusové čely velmi významnému deficitu, co se týká vojenského personálu, jsou nepřišli o desetitisíce vojáků v posledních
týdnech, ať již zabitých, anebo zraněných, takže jakákoliv posila, která je schopná nějakým způsobem zmobilizovat mobilizovat
spolu akty u přivést Rusy do pohybu, zejména v několika klíčových úsecích fronty, tak bude hrát významnou roli.

mluvčí 
Pokud by se Bělorusové zapojili, jak by to změnilo celkovou geopolitickou strategickou situaci a teď mám na mysli, co by to bylo
za vzkaz směrem k NATO, byl by udržitelný ten postoj, že se na to nechce vměšovat, že nechce eskalovat konflikt?

mluvčí 
Já si nemyslím, že by případná participace do ruské armády v této válce znamenalo cokoliv směrem na to na to o nepovažuje
Ukrajinu zřejmých důvodů za za spojeneckou zemí, protože žádné spojenectví svazek mezi aliancí a Ukrajinou existuje, takže na
to, ať se nám to líbí nebo ne nemá žádné závazky vůči Ukrajině, ať už vůči Ukrajině proti Ukrajině válčí Rusko, Bělorusko nebo
některá jiná země, takže nebude tzn. známí obrat, co se týká případné případné angažmá Severoatlantické aliance? Přece.

mluvčí 
Ano, rozumím přece jen bych se zeptal na jednu možnou souvislost, a to je to, že Poláci chtějí na summitu navrhnout vyslání
mírových sil na Ukrajinu. Nevím, jak by to mělo v jejich představách vypadat, nicméně předsedu, pokud by došlo k zapojení
Bělorusům, měli by Poláci větší šanci, že něco takového prosadí, protože slyšíme, že pobaltské státy jsou v téhle možnosti
ochotné jednat. Slyšíme, že například Česká republika je ochotná o tom jednat.

mluvčí 
Já si myslím, že zapojeni, ale já se vojenské zapojení nebo stání se v podstatě jakákoliv vojenská přítomnost vojáků aliance na
obrovském území natolik významná změna, že i případné nasazení do Karbaly není schopné tuto změnu přivodit, takže on
obávám se, domnívá se, abych to řekl neutrální. Já do Ruska odvezla vojenské. Dietní v tomto konfliktu neznamenalo, že by
podobné iniciativy se realizovaly v dohledné době.

mluvčí 
Rozumím Ukrajinci potvrdili, že ztratili přístup k arabskému moři, jak velký problém to pro ně je?

mluvčí 
Tak Ukrajinci v podstatě další dobu nemohli využívat Mariupolu, i když tam přístup v podstatě existoval tak v situaci nějaké
malbou přístav palubovky obklíčeny ze všech stran, tak používá tento přístav nebylo možné, takže je to. Je to samozřejmě
nepříjemné, ale Ukrajinci se vezme spoléhají na hranici z Polska pro dovoz klíčových dodávek sestavy aliančních zemí nebo
jednotlivých zemí, které posílají vojenské vybavení nebo třeba pro přístup přitom dobrovolníků, palivo a tak dál. U okraje
stanice z tohoto hlediska klíčová a ztráta přístupu kazašské moři nebo přístavu v Azovském moři není v této fázi konfliktu
směrodatná.

mluvčí 
Vy jste v týdnu v deníku E15 napsal, že Rusko se imperialistických choutek nevzdá. Musíme ho porazit podle vás, co myslíte
tou porážkou, je vůbec porážka Ruska možná?

mluvčí 
Ten titulek se musím přiznat ani můj. Já bych navrhl něco vesnic, to nemusíme vlastně růstu podlehlo.

Já si prostě myslím, že máme před máme za sebou nějakých 10 15 let.

Specifické zahraniční politiky ruská stal, ať už ve vztahu osobně s tím zemím nebo některým hlavního postsovětský prostor, ale
domnívám se, že by případ nebo z vítězství Ukrajině znamenalo pro Rusy konec expanze investičních plánů, protože tyto plány
vycházejí z jistého 100 mentality současné Rusko vedení nebo ruských elit obecně mají za sebou nějakou progresi, už se
bavíme o Gruzii propad osob Alexe Krymu v podstatě zahájení okupace východní části Donbasu a peč.

Masový útok na Ukrajinu, takže velmi málo pravděpodobné, že by z Moskvy nějakým způsobem rozhodli, že ač tento stačilo, teď
už se omezíme na současnou hranici a zůstala na těchto hranicích samozřejmě jsou tady jiné faktory jako sankce, které jsou
bezprecedentní. A které asi naložení 8 stejně jako loňské ztráty ztráty na úzkém technice uvažovat i o další expanzi v horizontu
pěti 10 15 let podle toho, jak se pamatuju, roste ekonomika, a tak dál. Takže potom proto je klíčové pochopit dře.

Pokud přetrvá i ruské elity, pokud zůstane pomoc prezident Putin, ale výši tak.

Těžko můžeme očekávat revoluční obrat směrem k rozumné rozhodnutí o tom, že jako krajina a stačilo už nemáme za v
podstatě jako expanzi západním směrem v jakémkoliv místě.

mluvčí 
Říká politolog Emil Aslan moc vám děkuju, že jste byl hostem ve vysílání čtyřiadvacítky, hezký den.
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mluvčí 
Za pozvání mistrem.

mluvčí 
Ministr financí Zbyněk Stanjura nepředpokládá, že by návrh Polska na úplný zákaz obchodování unie s Ruskem našel v rámci
sedmadvacítky podporu v otázkách Václava Moravce označil návrh za nerealistický. Sám by volil spíš cestu odstřižení všech
ruských bank od mezinárodního platebního systému Swift. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki včera uvedl, že by
Evropa měla co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí.

mluvčí 
Myslím, že bude velmi komplikovaná debata příští týden, protože další Evropská rada, tak ale z toho, co jsem slyšel od svých
kolegů ministryně ministru financí jiných zemí, tak si myslím, že to nezískal tu podporu.

mluvčí 
Balíčky sankcí uvalených na Rusko kvůli rozpoutání války na Ukrajině jsou podle guvernéra České národní banky efektivní. Jiří
Rusnok řekl, že ruskou federaci postihy ekonomicky odepsali nejméně na jednu generaci. Hovoří o drastickém poškození. Další
balíček unijních sankcí se připravuje.

mluvčí 
Abychom uzavřeli evropské přístavy pro ruské lodě, abychom prohloubili ty sektorové sankce a abychom izolovali Rusko ve
všech mezinárodních organizací, že v mnoha ještě dodneška působí. To si myslím, že je cesta, která by mohla mít šanci.

mluvčí 
Sankce bohužel nezmění poměr sil v letadlech a v tancích, ale z hlediska ruské ekonomiky v podstatě 24. únorem. Podle mého
názoru se svět dramaticky změnil. Až se budou psát učebnice o dějinách počátku tohoto století, tak myslím, že toto datum tam
určitě bude velmi viditelné.

mluvčí 
Rusko zaplatilo úroky z dolarových dluhopisů a vyhnulo se tak platební neschopnosti. Navzdory západním sankcím dorazilo
zhruba 117 000 000 USD do amerického finančního ústavu Citibank. Ruská ekonomika se ale mezitím dál propadá.
Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poors snížila úvěrový rating Ruska hlouběji do podřadného pásma.

mluvčí 
Rusko má obrovské devizové rezervy. Já pokud se nepletu, tak je poměrově HDP, je to 40 % ruského HDP, takže znám, byť
samozřejmě určitá nejistota panovala, tak já můj základní scénář byl takový, že Rusko a úrokové platby z těchto dolarových
dluhopisů já včas zaplatí a nebude se já opakovat scénář z roku 1998, kdy já jsme zažili ruskou finanční krizi, pokud úroky z
dluhopisových cenných papírů zaplaceny nebyly také na žáby a Rusko ruská vláda ruský stát vstoupil do tzv. defaultu, neboli
by, neboli by se jednalo o já porušení a úvěrových podmínek v podstatě zjednodušeně řečeno, úvěrové smlouvy, kterou rána
hubem a ruských vládních dluhopisů a mezi vzájemně podepíší tedy investoři ruská vláda. A přiznám, že jsem nestudoval
detailní a tzv. emisní podmínky těchto cenných papírů, ale samozřejmě pokud by ne já došlo k neuhrazení těchto úrokových
plateb, tak je já by to pro Rusko bylo velice negativní a kreditní rating, který jste už měl, tak by já mohl spadnout hlouběji do
investičního spekulativního stupně.

mluvčí 
Rusko vede kromě vojenského útoku na Ukrajině masivní informační válku. Lidé v Rusku dostávají o záměru Putina v průběhu
invaze zprávy hlavně ze státních médií. Jak to ovlivňuje postoj tamní společnosti, i to bylo tématem debaty dnešního pořadu
otázky Václava Moravce.

mluvčí 
A informační válka samozřejmě musí předcházet té skutečné válce. My jsme viděli tady, že ta informační strategie na ruské
straně byla velmi podceněná. Ti lidé netušili, do čeho jdou proto, že to byly jaksi vojáci základní služby, ale já bych chtěl jenom
varovat. Netěšíme se zbytečně, že zatím tu informační válku Rusové prohrávají alespoň tak, jak se zdá nám pro to vůbec nic
neznamená ve druhé světové válce to vypadalo velmi podobně a nakonec za toho otočilo, takže můžeme dobře vidět, že ty
skutečně skalní narativy, na kterých dříve sovětská nyní ruská propaganda staví totiž jsme vítězi druhé světové války.
Bojujeme proti fašismu a Ukrajinci jsou pečlivě použil popisováni jako fašisté, banderovci nepřátele a co dělají Rusové Rusové
neútočí, ale brání se to je to, o čem jsme si tady před chviličkou bavili o těch v Lužnikách, které jste vy oba viděli to, že těch ty
naše nedáme ty naše Rusy na Ukrajině. My neopustíme, to je ten narativ, kterým a Rusko jde tedy.

mluvčí 
Který funguje podíváme-li se na Putinovu podporu a podporu možných dalších vojenských akcí, protože se mluví o obsazení
Pobaltí a podobně.

mluvčí 
A nakonec nás my jsme také bývaly součástí té sovětské sféry vlivu, po které se Putinovi stýská, a to bychom se měli neustále
opakovat, protože se skutečně v Ukrajině bojuje za nás Ukrajině připlatí krví a NATO bysme se měli na to bysme měli myslet
byste tady před chviličkou diskutoval s ekonomy, ale ty peníze jsou to nejlevnější, když se přijde na to placení krví.

mluvčí 
Vladimír, v jaké fázi konfliktu mohou, pokud vůbec mohou přesvědčit většinovou ruskou populaci argumenty, že není normální
obsazovat zemi demokraticky zvoleným prezidentem vládou parlamentem a ještě navíc zabíjet bezbranné civilisty?

mluvčí 
Já mám trošku jinou zkušenost s Ruskem než vy pánové, já jsem tam prožil devadesátá léta, která, přestože ta demokratizace
byla zpackaná. Mě přece jen naplní určitým optimismem. Já si pamatuju, že ti sovětští lidé v těch devadesátých letech pochopili,
že se mýlili. A v nich to prostě je, takže teď, když se jim vrátila brutální sovětská propaganda a oni tedy znovu plní závěry strany
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vlády, respektive Kremlu, tak oni na veřejnosti nikdy neřeknou, že to není pravda, že to nepodporují. Ty záběry sudy jsou úplně
šílené. Reportér se jich zeptám kdejakou pitomost odpuštěním odstřižení od internetu a první reakce čtyřicetileté dámy, no
samozřejmě podporuju ho bytelně závěry ÚV KSČ plním. To je automatismus, co se týče sdělovacích prostředků, ale to
neznamená, že tím ti lidé i vnitřně souhlasí.

mluvčí 
Nepovažujete tu 70 pětiprocentní Putinovu podporu nárůst podpory po zahájení invaze do Ukrajiny nepodporujete za skutečně
prožívanou ruskou.

mluvčí 
Populaci. Přesně tak, kdyby to bylo změřené exaktními sociologickými metodami, aby šlo to stejně, tak bych na to reagoval
jinak než teď. Já se domnívám, že jsou to prostě mimikry, které má ruské obyvatelstvo, protože ví, že teď se láme chleba, ví, že
teď jsou koneckonců ohrožení ví, že mám-li použít paralelu trošku starších ruských dějin, teď jsou pryč nic na koni a je třeba
být velmi velmi opatrně.

mluvčí 
My jsme viděli v té reportáži i zpravodajské servery obletěl příběh novinářky ruské státní televize Mariny off já nikoho nové,
která narušila vysílání s transparentem, cituji, zastavte válku, nevěřte propagandě, lžou vám tu příběh se dostal i do ruských
médií na twitterovém účtu listu Novaja Gazeta se objevila fotografie ovšem bez textu na transparentu, když se díváme na tvý
tady je status nové Gazety v přímém přenosu programu grémia se objevila dívka s plakátem, jehož obsah nám ruský cenzurní
úřad rozkol na vzdor a tr. zákoník zakazuje ukázat. Znamená to, že ten strach je to jediné, co dnes drží Putina. A myslíte, že až
ten strach opadl, že se systém zhroutí?

mluvčí 
Já doufám, že se nakonec ukáže, že to je podporuje výrazně menší. Já neumím říct, jestli to dosáhne nějaké kritické hmoty, ale
věřím, že oni ve skutečnosti Putina nepodporují tak, jak to říkají do televize. Vy jste zmínil o tom, že se některá slova nesmí
používat v Rusku. Je to, jak Harry Potterovi paní Rowlingové, nesměl jste říct od nemoc, musel jste to nějak opsat, takže dnes
místo místo toho, aby říkali mně tajně tedy ne válce, tak říkají 2 slova. Takže dám vyjde na ulici s plakátky jsem a říká, chtěla
bych říct, jenom 2 slova a teď vytáhne ten papír a na ni má napsáno 2 slova. Ne ne ne válce, ale 2 slova, a ale milicí
samozřejmě policie samozřejmě okamžitě zatkne odvede také dokonce ji odvede, i když má ten plakát prázdný, což jsou úplně
neuvěřitelné záběry pro pro nás, kteří žijeme ve svobodném civilizovaným světě. My.

mluvčí 
Jsme na začátku týdne, pane profesore, viděli video novinářky Mariny obci ani kovové, která nahrála na svůj twitterový účet.

mluvčí 
I měsíce z očí stydne Zeta. Strana za to vstupovali logo velice už se krom celý Izrael. Jste za postup zvolil jsem víru ruských
krizi. Pro mlčeli, i když je to v tom gardu, kde si tu konečnost můj muž na nic říkat klienty a krajů navalilo. Prost vezmu, no.
Dobrý den z vejce Annecy členným českým režimu. Si čas na firmu si vesmír již dřív se pokládají na patu kov měl můj a pozor.
Ty proto umístěny ve.

mluvčí 
Na závěr vyzval Rusy, aby protestovali, cituji, jděte ven a demonstrují té nebojte se, nemůžou nás všechny zatknout. Je pro vás
představitelná v Rusku režimu, který 15 let je autokracii, kde se utahují šrouby, aby nakonec takové zemi byla možná, jde
Putina za ať se tekutiny za cenu po vzoru Prahy hitlerovského Německa a denacifikaci.

mluvčí 
Já si myslím, že vlastními zdroji toho asi nedosáhnou a tady jsem trošku v rozporu s tím, co říkal ctěný pan kolega a je to i v
rozporu s mojí žitou zkušeností v Rusku. Já jsem do Ruska devadesátých let ve sjezdu, nikoliv jako diplomat, ale jako student,
ale stále se bavil měsíce na Sibiři. A co mě fascinovalo, bylo to, jak ti Rusové, i když lidsky velmi hodní a přátelští, tak na té
společně na té vyšší rovině jsem vždycky stýskalo po tom, že už nevládnou celému světu, oni říkali, neměli jsme computery, ale
bál se nás celý svět a tady ještě musím říct, že já jsem byl právě v těch devadesátých letech ještě naposledy v roce 2001 delší
dobu a tehdy ta demokracie tak jak vypadala v Rusku s ty běžné lidi opravdu ožebračil o to, co se dělo, to přebral úspory v té
době Putin skutečně sehrál pro ty běžné Rusy nebudou mluvit o umělcích, ale i od pro ty běžné Rusy sehrál velkou roli, protože
skutečně část toho majetku zahraniční, který už zahraniční společnosti chtěli mít zachránil pro Rusy, a to jsou velké body pro
něj, což vůbec mu nedává právo vraždit teď na Ukrajině, ale ta jeho pozice a tady s vámi si dovolil nesouhlasit nebo nejsem tak
optimistický jakoby já si myslím, že Rusové s tím sami nic nedokážou, ale o to větší obdiv mají takovéhle dámy, jaká tady teď
vystoupila nebo vzpomeňme na jiné hrdiny, kteří demonstrovali 7 statečných nebo 8 statečných, kteří demonstrovali proti
obsazení Československa tehdejšího v roce 68 madam aspoň Naděždu Gorbaněvskou, kteří pak jsou to museli trpět
psychiatrických léčebnách, kam je nedobrovolně hospitalizovali, protože se právě s tím chtěli vypořádat politicky
nekriminalizuje, ale zavřít. Za.

mluvčí 
Trest tedy pane profesore, považujete to prožívání Rusů za autentické, protože když se podíváme na ty plné Lužniki na
umělce, kteří stojí za Putinem na vědce, kteří stojí za Putinem, tak Putin za těch 15 20 let vrátil Rusku hrdost, a to je pro Rusy
klíčové, protože jim o ty ekonomické výhody tolik nejde.

mluvčí 
Já nemyslím, že to si pro ty ruské elity, ale pro ty běžné Rusy, kteří skutečně čerpají informace stala vize a pro ty, kteří teď jsem
mobilizují, aby šli bojovat proti fašistům za své bližní na Ukrajinu tam nejdou útočit, oni jdou, ale dělat to, co se od Ruska od
slovanských bratří očekává, jdou bránit svoje slovanské bratry proti proti fašistům, a to je velmi silný na narativ, který v Rusku
najde určitě široké auditorium.

mluvčí 
Nevypovídá to, když budeme dělat ty paralely mezi de Putin zacílí a denacifikaci. To, o čem píše Erich Fromm strach ze
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svobody, že Putinovi se podařilo u mnoha lidí ten strach ze svobody překonat tím, že jim nabídl cestu sebevědomých Rusů,
když si člověk podíval na ty dlužníky neustále zmiňován vlas silná rasy a která to vše přežije. To množství vlajky národní hrdost,
kterou Putin Rusku vrátil.

mluvčí 
Ano, jsou to, jsou to skvělé postupy, chcete-li goebbelsovské propagandy, tam ty vlajky vlály taky všude a neustále se zaklínali
přátel tandem, a ale i díky tady k těm paralelám jsem vlastně optimista, protože upřímně řečeno, ono to vlastně nefungovalo, že
jo, ono to fungovalo jakoby navenek vypadalo to velmi dobře v médiích. Já jsem Steinová si na to udělal skvělou kariéru, ale
vlastně ve výsledku to nefungovalo. Ono ta propaganda umí hodně, ale neumí změnit základní fyzikální fakta, kdo dokáže
změnit to, že se z Ukrajiny teď nevrátí, já nevím, 10 15 20 000 vojáků. A ti prostě tam budou chybět a ty jejich rodiny těmto
nikdo nevysvětlí. Ty kluci tam prostě zemřeli nebo ještě zemřou. A kde to uvidí to žádná propaganda tohle nezmění, pak nejde,
i když prázdné police.

mluvčí 
I výsledek, i když to i když to nefungovalo daleko měkčích podmínkách v tomto pořadu v těch uplynulých 15 letech velmi často
změnil Annu Politkovskou a její ruský deník. Ona už tehdy těm s asociací ruských matek zmiňovala to, v jakém stavu při válku
Čečenců při válce v Čečensku dostávali ty matky své syny v pytlích a podobně. A stejně ruskou společností výrazně neotřáslo,
proč by měla otřást ruskou společností Ukrajina a důsledky Putinovi invaze na Ukrajině.

mluvčí 
No, protože mezi Čečnou a Ukrajinou je obrovský rozdíl geografický, ale především kulturně politický, jestli chcete Kyjev této
Maďara do ruských, to není nějakej Groznyj.
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mluvčí 
Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli příchozím válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Řekl
vicepremiér ministr vnitra Vít Rakušan. S nutností prodloužit nouzový stav souhlasí například předseda Asociace krajů a
hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. V Česku aktuálně kolem 270 000 uprchlíků. Ministerstvo vnitra udělilo přes 200 000
tzv. víz strpění.

mluvčí 
Ale v černém scénáři, kdy už se pohybujeme dávno, je jasně stanoveno, že je aktivován nouzový stav. Ten scénář
mimochodem vznikal v roce 2014, kdy ještě většina obyvatel České republiky netušila, co je nouzový stav, bohužel jeho nad
užíváním covidové době a tím, že to lidé mají spojení se zákazem vycházení zákaz přejezdu do druhého okresu má velmi
špatnou pověst nic takového mi aplikovat nebudeme nic takového jsme jsme doteď neaplikovali. Nouzový stav budeme využívat
jenom výhradně ke krizovým opatřením, která se týkají migrační vlny.

mluvčí 
Kabinet bude taky v příštím týdnu jednat o maximální částce, kterou bude stát dávat domácnostem při ubytovávání uprchlíků.
Ministerstvo práce asociálních věcí navrhuje 9 000 Kč měsíčně. Rakušan ale nevyloučil navýšení částky.

mluvčí 
Musíme najít ten dobrý balanc, aby to opravdu motivovalo k ubytovávání v rodinách, protože to je ten směr, kterým
každopádně chceme jít, a to je ten nejlepší způsob adaptace pro lidi přicházející z Ukrajiny na život v České republice. Na
druhou stranu musíme zamezit tomu, aby se tady kšeftovalo s bídou a neštěstím těch lidí je vždycky těžké najít ten balanc tu
hranici jako takovou, ale troufám si říct, že to stát jako vláda zvládneme.

mluvčí 
Na Slovensko dorazil systém protivzdušné obrany Petr od. Spolu s ním přijeli první jednotky NATO, kterého v zemi rozmístí.
Jejich příchod oznámil ministr obrany Jaroslav Nagy. Raketový systém zemí dodává Německo Nizozemsko.

mluvčí 
Ten systém je dočasně umístěný na letecké základně Sliač na středním Slovensku nedaleko Banské Bystrice. Jedná se o jeho
první součástí další vojáci a další komponenty dorazí příští v příštích dnech, no a armádní armádní experti mezitím hledají
nejvhodnější lokality, kde patriot rozmístit, má jednat o celkem 3 baterie v německé a nizozemskou tak, aby vytvořili efektivní
deštník. Protiletecké obrany pokryli to největší území. Patro slouží ochraně před raketami střelami letouny a jeho radary mají
dosah až 160 kilometru. Slovenský ministr obrany Jaroslav Nagy řekl, že to spolu přímo nesouvisí a že tu současnou dodávku
patriotů nelze považovat za náhradu dosavadní slovenské protivzdušné obrany S300, která pochází ještě ze sovětské éry. Je
nicméně pravdou, že Slovensko se jí zbavit kvůli závislosti na náhradních dílech. Servisu Ruska ale potřebuje trvalou a vlastní
náhradu alespoň tak jako vysvětluje Jaroslav Nagy teprve potom bude ochotné. Systém poslat Ukrajině Rusko už prohlásilo, že
dodávka protivzdušné obrany hodlá zabránit a že bude považovat za legitimní vojenský cíl. Na to Jaroslav Nagy reagoval, že je
úplně jedno, jaké vzkazy z Moskvy přicházejí.

mluvčí 
Ministr financí Zbyněk Stanjura nepředpokládá, že by návrh Polska na úplný zákaz obchodování unie s Ruskem našel v rámci
sedmadvacítky podporu. V otázkách Václava Moravce označil návrh za nerealistický. Sám by volil spíš cestu odstřižení všech
ruských bank od mezinárodního platebního systému Swift. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki včera uvedl, že by
Evropa měla co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 299 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Myslím, že bude velmi komplikovaná debata příští týden, protože další Evropská rada, tak ale z toho, co jsem slyšel od svých
kolegů ministryně ministru financí jiných zemí, tak si myslím, že to nezískal tu podporu.

mluvčí 
Dosavadní 4 balíčky sankcí uvalených na Rusko kvůli rozpoutání války na Ukrajině jsou podle guvernéra České národní banky
efektivní. Jiří Rusnok řekl, že ruskou federaci postihy ekonomicky odepsali nejméně na jednu generaci. Hovoří dokonce o
drastickém poškození. Další balíček unijních sankcí se připravuje.

mluvčí 
Abychom uzavřeli evropské přístavy pro ruské lodě, abychom prohloubili ty sektorové sankce a abychom izolovali Rusko ve
všech mezinárodních organizací, že v mnoha ještě dodneška působí. To si myslím, že je cesta, která by mohla mít šanci.

mluvčí 
Teď už vám živě nabízíme projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prostřednictvím videopřenosu k izraelskému
parlamentu.

mluvčí 
Ani hnout tam umím myš pochod jako.

mluvčí 
Naše hlavní město by chtělo vyjádřit nějak vyjádřit upřímnou soustrast. Rodinám odjel z Ukrajiny objektů válečného konfliktu.
My vás zlovolné a zrada adresám Ruské federace se kde který LN, která se snaží už zvrátit té stávající pořádky zón v globálním
měřítku.

mluvčí 
Velký titul a od tam byly ty máš drhne to trhem.

mluvčí 
Ať zhynou naši nepřátelé, ať EU jim ani složí veškeré zbraně, ať sníží meče zhoršil a doufám s těmito slovy proroka, jež areál
WHO HE s, že skutečně zbraně budou složené růst a že budou zahájeny mírová jednání.

mluvčí 
I když jim vůbec jen si Zelenskyj.

mluvčí 
Rád bych přivítal.

mluvčí 
Šot.

mluvčí 
Kolegu prezidenta Ukrajiny, Zelenského a nyní mu předávám slovo dozvěděl.

mluvčí 
Velice děkuji. Vážený, pane předseda, Knesetu měrných jsem vážený. Pane předsedu vlády, ne té velice děkuji za podporu.

mluvčí 
Občanů města bude.

mluvčí 
Vážení členové vlády státu Izrael.

mluvčí 
Na rok za.

mluvčí 
Všichni řeší to mít lid Izraele, ukrajinská židovská, tam, hromada nebo společenství vždy byly velice blízká jejího osudy byly
propojen jim ale a pociťoval disponoval, jak gól, tak jak bylo lesní, vytáhl do rád dosáhl.

mluvčí 
Kolonii.

mluvčí 
Velice dobře známe slova Goldy Meirové, každý je slušel kraji Straku a zná, jak každý z nich a mnoho mnoho Ukrajinců a určitě
ne méně Ukrajinců Rusů slyšeli a ta slova. My chceme žít a naši nepřátelé chtějí ji, abychom zemřeli, takže to neotevírá příliš
velký prostor pro kompromis Tiger nemusím vám vysvětlovat, jak těsně jsou spojený dějiny Ukrajinců, až to v minulosti jsou
spojeny dnes. Dnes žijeme hrůzný, státe, asi v různých podmínkách, ale tu hrozbu máme stejnou totální jim Wayna, zničení,
vím, národům, kultury, Asie, dokonce i v našich stádo. Říkám, to vás by zde se zamyslet ne sněhu a tu vzpomněl si na 24.
února na počátek invaze Ruska do krajiny 24. února tento den, když vešel do dějin jakožto tragédie studio zkraje, no pro Židy
pro Evropu a dal si je psát dvacátého čtvrtého zóna rámy roku ničemu vázat ve vás založen na 19, zároveň jsem byla založená
národně socialistická dělnická strana Německa, to je ta strana, kvůli které a byly zničeny miliony životů a po dvou mi zle dar od
24. února výhrou blíž. A ony to jak.
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mluvčí 
Je zabráno řepík.

mluvčí 
Mnohá léta, mailu nám získá zahájen plnoformátovou válkou a invazi ze stráně růst zakázek bylo u okna jiného jí nejsme u nás
své zemi. My se bráníme na svém místě území a využíváme podpory z Polska slova říká za 6 k tý jiný snad ozřejmil naši lidé. Já
a té žijí ve mnoha jiných a zemích světa oni hledají pomoc, tak jak kdysi svých slov dei hledali podrželi u množství jen vás do
krajiny není po speciální na operaci si, jak to podává Rusko. Je to film formátování válka zaměřená na zničení naší země
našich dějin stojí u našich rodin naší kultury naši společenství a vůbec do krajů. Svaz.

mluvčí 
Zjistí získal za ozbrojenou sílu?

mluvčí 
To, no všechno probíhá vůči veřejnosti, uvidíme, já ruská vojska to všechno ničí. Všechno mě opravňuje k tomu, abych
porovnával vaše naše dějiny, protože vždy šlo vám i nám o přežití, je poslechl mě ten si, co říká krému, i ta terminologie je
lhostejná, to je přece tragédie, když na cesty říká strana přicházela do Evropy chtěla zničit vybít všechny jezu a nyní dělá, aby
u nás, ale po vás nejvíc nás vyvíjelo, tak tomu říkali, konečné řešení židovské otázky je si to pamatuju teda, zda je to nemůže
nikdy zapomenout kalné z dnešní téma, co říkají s vojsky větších a je rovněž konečnému jsou už Češi ani reálné ve vztahu k
nám ukrajinského dát čas na kraji se opravdu zimní zcela otevřeně, že na radu to je tragédie ještě jednou dobře, no, co zaznělo
na poradě mozky, to je přístupné, zná oficiálně jako zásahy Tel modernismu a zabezpečí Moskva, co říká, že kdyby proti nám jí
nezahájili válku, tak by nemohli dosáhnout konečného řešení své bezpečnosti, to je úplně totéž, co říkali před několika léty,
jisté Hanáci.

Sám vidíme já a ruské rakety s všímají nám ty já a ty si, že na Babí JAR Izrael výjimky, ty víš ta, co je rovnosti oznámí, kolik lidí
tam snahy nuly, jaké raketově hřbitovy tam jsou právě tam mluvčího aj s křídly je ruské, vědělo střelectví na vratké něco, to je
hnízdo, které navštěvuji desítek tisíc Izraelců.

mluvčí 
Vážím si Brno, kam míří.

mluvčí 
Kuksu zůstane po takových míst stranu není v krajině. To takové strašlivé. Válce zem si jistý, že pociťuje téma bolest mezi
seancích po každém mé smlouvě, protože velice dobře uvidíte učil budou jim a možná zejména vysvětlíte, proč tou ukazuje, že
se na úřad obrátíme do mnoha zemí světa pro pomoc a obrací Melzer je nával se dá i pomoc nepřímá si myslí, že je to se tu
jiné lhostejnost, to je zavíráni policii, odpovězte scénář se sami tu odpověď nechá míst já vás myslím, že hudební motivy může
existovat zášť mezi stále ty, nikoliv mezi dobrem zlem každý gól, že protiraketová obrana Izraele je nejlepší na světě. Gáži
nabízí, že vaše zbraň knihy, když jsou ty silné, každý jíž jste pašáci, že nemáte brání slibuje na zájmy Ukrajiny a mohli byste
nám díl rapu mocí, chránit životy i ukrajinsky či domu nebo mohou, jichž se dlouho ptát, proč nevíme, může zdát dost ztrácí,
odvážíme, ty se brání, proč Izrael nezavést dluh musí snad sám přesné proti Rusku, proč ne léčí víc nárůst ke podnikatelé. My
se můžeme tam dole odpovědět. Můžete si, myslíte tomu vy však stojí 80 na je právě niky letectví a někteří si kraj Ukrajinci je
zachraňovali a Židy a SOU a.s. spravedlivými mezi národě a já jim za to děkuji.

mluvčí 
To dá Bacha Johnny.

mluvčí 
Rád bych vám až ze srdce poděkoval. Pane prezidente, též máte, tam bych vám poděkoval za 100 za to, že jste nás poctil, by
se na vaší návštěvou vašimi slovy, že jste tady byl mezi námi k hradu mezi poslanci, čili no to nešlo váženého sněmu, jehož čela
a modlím se společně se jím, ty jsou za mír a za ukončil války dnes a doufám, že v brzké době vás mohl řídíme fyzicky při vaší
návštěvě v Jeruzalémě v Knesetu.

mluvčí 
Sledovali jste projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před poslanci izraelského parlamentu. Pokud shrnu v
kostce, co zaznělo v úvodu ukrajinský prezident zdůraznil blízkost Ukrajiny a Izraele řekl, že jejich osudy byly vždy propojené.
Podle něj jsou propojené i dnes. Řekl, že čelí stejné hrozbě, tedy snahám o zničení národa a kultury. V projevu taky odkazoval
na vznik nacistické NSDAP v roce 1920 a dával do souvislosti se začátkem invaze 24. února letošního roku změnily podporu ze
zahraničí jmenovitě i z České republiky. Zmínil také protiraketovou obranu Izraele, kterou označil za nejlepší na světě, řekl, že
by Izraelci mohli pomoci bránit životy ukrajinských Židů. Ptá se, proč Izraelci nepomohli, proč nepřijali přísné sankce vůči Rusku
a připomněl, že před 80 lety pomáhali Ukrajinci za druhé světové války Židům. Teď projev rozebereme ve studiu je Irena
Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám
přeju. Dobrý den. Co říkáte na ten projev Volodymyra Zelenského, jak silně mohl zapůsobit na izraelské poslance?

mluvčí 
Já si myslím, že silně, protože Zelenskyj, a to už jsme viděli v těch jiných projevech, například v americkém parlamentu nebo v
německém Bundestagu. On prostě přesně ví, co jsou tak citlivá témata pro tu danou zemi pro ten daný národ. A jak jste sám
zmínil v tom svém shrnutí mluvil hodně o historii mluvil hodně o společném osudu mluvil hodně o nacismu mluvil hodně o druhé
světové válce. Mluvil o 8 o Ukrajincích jako spravedlivých mezi národy, to si myslím, že může být trošičku problematické,
protože Ukrajinci bohužel spíše prosluli tím, že nacistickému Německu pomáhali při likvidaci Židů, nicméně bylo prostě vidět, že
opravdu hraje na tu, nebo že se snaží opravdu vyvolat ty emoce mezi mezi členy členkami izraelsko parlamentu a myslím si, že
jsou to povedlo.

mluvčí 
Právě sklízí obdiv za to, jak se jeho projevy vystavěné, jak umí vystihnout podstatu věci právě za ta historická přirovnání, která
si vybírá pro každou zemi zvlášť, čili až na tu zmínku o pomoci Ukrajincům Židům za druhé světové války podle vás ta ty
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historické paralely seděli?

mluvčí 
Já si myslím, že se děly naprosto a on samozřejmě ví, o čem mluví, protože on koneckonců sám je židovské rodiny. Jeho
dědeček bojoval proti nacistům velká část jeho rodiny zahynula během holocaustu, takže on ví, kde je ta židovská citlivost, bych
to řekla vůči vůči té minulosti, takže myslím si, že ano, že opravdu se mu to povedlo a že prostě ví ví, jak mág Izraelcům mluvit.

mluvčí 
Pane za těmi projevy údajně stojí 1 jeho poradců, konkrétně pocházející z Izraele to jméno, které zaznívají Vladislav Rožmberk,
nakolik to známe jméno v Izraeli, co o něm víme?

mluvčí 
Já nevím, do jaké míry to známé jméno v Izraeli, protože já jsem jakoby o něm příliš neslyšela izraelského tisku, ale to
neznamená, že prostě se v některých kruzích o něm neví, takže k tomu já bohužel nevím přesně nebo neumím k tomu nic říct.

mluvčí 
Naprosto v pořádku. Pojďme k těm obecnějším otázkám. Může jakýkoliv takový projev změnit nazírání Izraele na tu
problematiku nebo se i Izraelci chovají čistě pragmaticky, prostě bezpečnost na prvním místě.

mluvčí 
Prostě ta politická reprezentace opravdu je rozdělená. Vidíme to, že ten nejvyšší tzn. premiér Bennett je velmi pragmatický
opatrný už také, protože on je jedním z těch klíčových vyjednavačů mezi Ukrajinou Ruskem a snaží se prostě, aby Izrael zůstal
do značné míry neutrální, ale jinak většinové už ta politická reprezentace už vůbec nemluví o Izraelcích. Jasně dávají najevo, že
stojí na straně Ukrajiny, takže Izrael v tomto není úplně úplně jednotný, ale myslím si, že prostě pro premiéra Beneta je důležité
ukázat, že Izrael je připraven být tím vyjednavačem a po toto prostě si myslím, že se bude snažit zůstat jakžtakž neutrální,
dokud to půjde.

mluvčí 
Čili pojďme si to rozebrat, jak důležitá je pro Izrael Ukrajina, jak důležité je pro Izrael Rusko?

mluvčí 
Tak Ukrajina je pro Izrael samozřejmě důležitá už jenom, protože tam je velká židovská menšina, i když to samozřejmě během té
války se zmenšuje zmenšuje. Nicméně mnoho Izraelců má své kořeny na Ukrajině, takže ta vazba je tam veliká. Samozřejmě
politicky je to je to důležitá země, a to, že vlastně prezidenta země je ukrajinský Žid ty země ještě více sbližuje. Nicméně
samozřejmě nedá se to srovnat s Ruskem, prostě Rusko je země, která o od občanské války v Sýrii je velmi důležitým hráčem
na Blízkém východě. Je to vlastně de facto soused Izraele, protože to Rusko, které kontroluje vzdušný prostor nad Sýrií, je to
Rusko, které do značné míry má vojenskou dominanci v Sýrii tzn. to je bohužel pro Izrael ta realita, které žije a musí si nechat
otevřené ty dveře vůči Moskvě, protože prostě Izrael potřebuje jaksi působit vojensky v Sýrii bez nějakých velkých zásahů
Ruska, protože v Sýrii působí také jeho hlavní nepřítel tím Írán, takže my někdy z té středoevropské perspektivy vidíme jako ten
hlavní problém prostě Rusko, což je pochopitelné, ale Izrael prostě je stát na Blízkém východě a tu geopolitiku vidí v tomto
případě odlišně než než třeba my.

mluvčí 
Právě zajímá, pokud by si Izrael pokazil vztahy s Ruskem, jaké konkrétní dopady by to mohlo mít právě s ohledem na Sýrii.

mluvčí 
Tak konkrétní dopady by to mohl mít například i že vlastní Rusové nebudou Izraelci ochotni, abych to řekl, konzultovat ty
vojenské operace Izraele a že proti nim se rozhodnou dokonce i vojensky zasahovat, což by samozřejmě Izraeli velmi
zkomplikovalo tu situaci, protože v tuto chvíli proti izraelským stíhačkám ruské protivzdušné Ross ruská protivzdušná obrana
sýry nezasahuje, takže to je ten 1 konkrétní příklad. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli se ta ruská přítomnost v Sýrii
udrží, protože samozřejmě jasné, že Rusko bude pod obrovským finančním tlakem a ta vojenská přítomnost síry jistě stojí
mnoho mnoho peněz, takže je možné, že vlastně do budoucna ta ruská přítomnost bude bude s otazníkem, ale v tuto chvíli tam
prostě Rusko je, takže to je ten 1 konkrétní příklad dalším konkrétním příkladem je, že Rusko rádo prodává zbraně, rádo
prodává zbraně různým autoritářským vládcům na Blízkém východě, což je také pro Izrael samozřejmě o obtížná situace. A
kdyby to komunikace mezi Izraelem a Ruskem se zcela zastavila, tak vlastně Izraelci nebudou mít na Rusko jakýkoliv možný vliv,
aby třeba ovlivnily to, jaké zbraně Rusové prodávají takovým zemím, jako je například Írán, takže to je další problém a v
neposlední řadě samozřejmě Rusko je zemí, která ráda stavěla jaderné elektrárny na Blízkém východě, což je také něco ne, že
by to mohl Izrael nějak zásadním způsobem ovlivnit, ale je to také další téma, které samozřejmě Izrael zajímá, jestli budou tedy
jadernou energii disponovat země, jako je Saúdská Arábie, a tak dál.

mluvčí 
Jste říkala, že ta přítomnost Ruska Sýrie s otazníkem je pro Izrael žádoucí, aby tam Rusko zůstalo.

mluvčí 
To je samozřejmě zajímá otázka, jestli lepší, aby tam Rusko bylo a kontrolovalo tam jakžtakž tu situaci a tedy země, s kterou se
Izrael je schopen domluvit, nebo aby tam vznikl naprostý chaos. Samozřejmě nikdy chaos netrvá dlouho, nebo to prázdno
netrvá dlouho vždycky jsou někdo snaží zaplnit. A v tomto případě ten, kdo se bude snažit zaplnit, bude pravděpodobně Írán a
je to vlastně, dalo by se říct trošičku důsledek toho, že se prostě z Blízkého východu stahují Spojené státy americké a prostě
ten prostor po nich zaujímají jiné země a v případě Sýrie to tedy bylo jednoznačně Rusko částečně Turecko, ale uvidíme,
pokud by tedy ta ruská přítomnost snížila, kdo by, kdo by ho zastoupil, jak říkám, určitě to bude snažit Írán pravděpodobně
částečně také Turci.

mluvčí 
Ještě 1 věc mě zajímá Izrael také aktuálně řeší, jak se zachovat ruským oligarchům, kteří jsou třeba na sankčním seznamu a
zároveň jsou izraelskými občany. Čili proč je tenhle problém tak ožehavý pro Izrael, co se všechno zvažuje.
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mluvčí 
To je myslím, nejcitlivější téma, protože zatímco to určité váhání ohledně vojenské podpory Ukrajiny si myslím, že je
pochopitelné, tak samozřejmě západní země nebudou tolerovat to, pokud by se Izrael stal, stal prostor skrz, které prostě se
dostávají nebo o duch, dokážu jí ty ruští oligarchové obejít ty evropské americké sankce. Problémy, jak jste řekl, že mnozí z
nich mají izraelské občanství tzn. vlastně bude potřeba řešit to, jak je stát schopen zasáhnout proti vlastním občanům, kteří
mají konta v izraelských bankách a prostě k tomu přibývá to, že opravdu třeba izraelský byznys je hodně napojen na ty ruské
peníze, není to jenom izraelský byznys samozřejmě, jak víme, ale prostě je tam spousta firem, které mají mají ruské peníze.
Další problém je, že při různém nákupu nemovitostí v Izraeli jsou tak složité složité operace, že vlastně není pořádně ani jasné,
kdo co vlastní, což má stejný problém samozřejmě Evropa, protože od roku 2014 se ruští oligarchové opravdu stali mistry v
tom, jak ty peníze svoje zakrývat, takže je tam mnoho problémů, které Izrael bude muset vyřešit a myslím si, že ta snaha tam je,
protože jak říkám, to je něco, co by Izraeli rozhodně netolerovali západní země především Spojené státy americké.

mluvčí 
Říká ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. Moc vám děkuji, že jste byl hostem ve vysílání
čtyřiadvacítky. Hezký den. Přeju.

mluvčí 
Za pozvání.

Rusko je parodie fašismu, říká expert. Kremelský režim se chová jako mafie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Marek Zavřel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.03.2022 20:37 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
Rusko je léta nazýváno různě, ale nikdy příliš lichotivě. Je však Rusko fašistický stát? Vedou Ukrajinu nacisté? Jak se obě
strany konfliktu potýkají s krajní pravicí v jejich řadách? Odpovídá Martin Laryš, odborník na politické násilí, organizovaný
zločin, extremismus a terorismus v postsovětském prostoru působící při Ústavu mezinárodních vztahů Praha.

Na čem ideologie fašismu stojí?

Fašismus lze brát jako ideologii, politické hnutí či formu vlády. Ideologicky se zakládá na specifické formě nacionalismu, který je
jakousi mytickou ideou znovuzrození národa pod vedením charismatického autoritářského vůdce. Jako politické hnutí je
fašismus revoluční hnutí, které odmítá jak liberalismus a demokracii, tak marxismus. Jako forma vlády je fašismus pokusem o
antitezi demokracie. Zakládá se na politizaci a mobilizaci mas, kterým nabízí jednoduchou vizi sjednocené organické národní
komunity, vymezující se proti vnitřním i vnějším nepřátelům. Usiluje o absolutní stát, který má kontrolu nad životem
jednotlivce.Pokud se bavíme o fašistických tendencích, tak ty lze pozorovat právě u velké části ruské společnosti, která
momentálně nadšeně schvaluje bombardování a vyvražďování civilního obyvatelstva.

Čím se odlišuje od nacismu?

V ideologické rovině především v důrazu na biologický rasismus a antisemitismus. Nacismus vzývá rasový boj, rasovou jednotu
a rasovou čistotu. Fašismus rasistický být může, ale nutně nemusí.

Jak fašistu poznám? Jak myslí, co říká a jak se projevuje?

Myslíte, jestli nosí bombera a těžký boty? (smích)

Martin Laryš

Působí jako juniorní výzkumný pracovník Centra globální politické ekonomie. Vystudoval politologii na Masarykově univerzitě v
Brně a momentálně dokončuje doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 

Předmětem jeho odborného zájmu je energetická politika a politické násilí v post-sovětském prostoru se zaměřením na
ozbrojené konflikty, organizovaný zločin, extremismus a terorismus.

Zdroj: Ústav mezinárodních vztahů Praha

Nemyslím pouze estetiku.

Vyznává tyto ideologické prvky, případně je členem nebo sympatizantem politického hnutí, které můžeme označit za
neofašistické. V této souvislosti se občas razí pojem „autoritářská osobnost“, což je člověk, který vyznává hierarchii ve
společnosti, jakýsi sociální darwinismus, v němž ti slabí mají být podřízeni silným. 

Je to spojeno s neochotou a neschopností převzít zodpovědnost sám za sebe, kterou daná osoba přenáší na kolektiv a vůdce.
Je to únik před povinnostmi, které vyplývají z osobní svobody jednotlivce. Tito lidé ctí a uznávají autority, kterým se ochotně
podřizují. Spolu s tím souvisí i jakési schematické, černobílé vidění světa, uznávání vůdcovského principu či hledání nepřítele,
vnitřního i vnějšího.
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Jak se takový fašistický stát rodí?

Lze předpokládat, že tento typ režimu je reakcí na nějakou krizi, která vytváří příležitost pro vůdcovské osobnosti formovat si
masy ke svému obrazu. Lidé se chtějí chopit nějaké berličky, naděje, že bude líp, případně odčinit pocit zrady nebo ponížení,
který si chtějí kompenzovat, a přijde někdo, kdo jim nabídne vizi znovuzrozeného národa a strhne z nich břímě zodpovědnosti
za své činy a životy.

Národnostní konflikt je jistě krizová situace, která může vyvolávat nějaké nacionalistické tendence. Objevovaly se podle vás
fašistické tendence na Ukrajině, jak to Putin tak rád hlásá?

V první řadě musím podotknout, že nejde o národnostní konflikt, ale o ruskou expanzivní, dobyvačnou, imperialistickou,
popřípadě neokoloniální válku, v níž Ukrajina brání své právo na existenci jako nezávislý stát. Putinovo Rusko odmítá existenci
samostatné Ukrajiny, a pokud ano, pak pouze jako ruského satelitu nebo protektorátu. Putin zkrátka není schopen
překousnout, že by se Ukrajina mohla vymanit zpod ruského vlivu. 

Nenechme si podsouvat ten ruský narativ o fašizované Ukrajině, který je ze své podstaty nesmyslný. Už jenom charakter
Majdanu, který svrhl Janukovyčovu kleptokracii v roce 2014, byl ze své podstaty antiautoritářský a je v přímém protikladu k
projevům fašismu, ať už jako politického hnutí, nebo na úrovni jednotlivce. Ano, na Ukrajině jsou krajně pravicové skupiny,
ostatně stejně jako v každé jiné evropské zemi, ale když se podíváme na volební výsledky od roku 2014, tak vidíme, že
navzdory defenzivní válce proti ruskému imperialismu se ukrajinská společnost nijak nezradikalizovala. Krajně pravicové strany
se v poměrné části voleb nedostaly do parlamentu ani v roce 2014, ani v roce 2019. 

Přijde mi, že platí nepsané pravidlo, že pokud Rusko někoho z něčeho obviňuje, znamená to, že to dělá samo a v mnohem
větší míře. Pokud se bavíme o fašistických tendencích ve společnosti, tak ty lze pozorovat právě u velké části ruské
společnosti, která momentálně nadšeně schvaluje bombardování a vyvražďování civilního obyvatelstva Ukrajiny, přičemž
Ukrajince schizofrenně nazývá „bratrským národem“. Ruská propaganda svou rétorikou vytváří agresivní dav, který brojí proti
vnějšímu i vnitřnímu nepříteli, té pověstné „páté koloně“. Na tomto základě autokratický vůdce konsoliduje společnost a
upevňuje svou moc. Kromě toho rasově motivované násilí v Rusku polevilo, ale ještě mezi lety 2004 až 2014 se odehrály
stovky případů rasových vražd a i přes určitý pokles zůstává úroveň xenofobie v Rusku stále vysoká. To také svědčí o určitých
tendencích ve společnosti.

Splňuje tedy Rusko definici fašistického státu?

Tady opatrně. Fašistický režim a fašistické tendence ve společnosti jsou dvě odlišné věci. Fašistická ideologie je revoluční a
hlásá myšlenku mytického znovuzrození národa, kdežto na Putinově režimu nic revolučního není, právě naopak. Je
antimodernistický a v prvé řadě antirevoluční. Revoluce se Putin obává ze všeho nejvíc. Podle této úzké a uznávané definice
tedy Rusko fašistický stát není. Podle jiných definicí má řadu shodných rysů, koneckonců definicí fašismu lze na internetu najít
několik desítek. Já osobně ten režim vnímám jako jakousi parodii na fašismus z hlediska rétoriky státní propagandy a spíše ten
režim vnímám jako personalistickou autokratickou kleptokracii s imperiálními komplexy.

Řekli jsme si, že krize rodí fašistické tendence. Avšak Rusko zažívalo po roce 2000 ekonomický růst. Kde je ta krize?

To je trochu složitější. Putinův režim se zrodil z politické, společenské a ekonomické krize devadesátých let. K moci se dostal v
roce 2000, tedy ve chvíli, kdy ta krize byla stále čerstvá, a upevnil si ji díky budování reputace silného a nekompromisního
lídra. Ostatně s tezí, že ekonomika od té doby roste, úplně nesouhlasím. Putin vládne 22 let a z toho posledních 14 let se
Rusko plácá v ekonomické krizi nebo přinejmenším stagnuje. Průměrná mzda v Rusku je po přepočtu na dolary nebo eura
dnes stejná jako v roce 2010. Stejně tak hodnota indexu ruské burzy, a to ještě před jejím zavřením den po invazi na Ukrajinu.

Růst tedy Rusko zažívalo jen do světové krize v roce 2008/2009, a to díky vysoké ceně ropy, což umožnilo vytvořit ten
nacionalisticko-imperialistický mýtus „vstávání silného Ruska z kolen“. Putin se pak díky tomu prezentoval jako charismatický
lídr, který vyvedl národ a zemi z krize, takže ten motiv krize krásně sedí. To pak dával do protikladu právě těm „chaotickým“
devadesátkám.

Přesto si Putina vybral prezident Jelcin jako svého nástupce s tím, že bude pokračovat v demokratické tradici. I na Západě
nebyl za žádného autokrata. Jeho počáteční úspěch nebyl podpořen siláckou, fašizující rétorikou.

Rusko v prvé řadě žádnou demokratickou tradici nemá a i Jelcinův režim bych se velmi zdráhal nazývat demokracií. Kromě toho
nezapomeňme, že se Putin dostal k moci na vlně druhé války v Čečensku, kterou sám vyprovokoval. Tehdy neměl tak agresivní
tendence navenek vůči zbytku světa, dokonce sondoval možnosti vstoupení Ruska do NATO a jeho rétorika zpočátku nebyla
protizápadní, ale to nevylučuje jeho autoritářské tendence a siláckou rétoriku, kterou tehdy projevoval právě vůči Čečensku.
Tehdy si toho však svět nevšímal, protože jeho agrese nesměřovala směrem ven.

Po invazi na Krym se součástí Národní gardy Ukrajiny stal batalion Azov. Jejími členy jsou neonacisté a další extremisté krajní
pravice. Využívají nacistickou symboliku ve znaku tohoto pluku, tzv. vlčí hák. Samotný prapor spojování s nacismem odmítá.
Jak obvyklé je ve válce zapojení extremistických skupin?

Tady hodně záleží na kontextu. Situace v roce 2014 a dnes jsou diametrálně odlišné. V roce 2014 byla ukrajinská armáda na
počátku konfliktu v rozkladu a na formování praporu (později pluku) Azov se podíleli lidé provázaní se Sociálně-národním
shromážděním, což byla organizace s extremistickými tendencemi. Tato politická organizace však tíhla spíše k bílému
internacionálnímu rasismu než k tradičnímu ukrajinskému nacionalismu. Proto také měli dobré vztahy s ruskými neonacisty,
přičemž někteří z nich přeběhli k nim a připojili se k Azovu.

Ale Azov není jen vojenská jednotka, nýbrž širší politická platforma propojená s různými politickými projekty. Samotná bojová
jednotka Azov se mezitím poněkud transformovala a klade důraz spíše na bojovou způsobilost svých členů než na jejich
ideologické přesvědčení. Část lidí, kteří do Azovu dříve vstoupili z ideologických důvodů, odešla buď úplně, nebo se začala
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angažovat v politických projektech spojených s Azovem. Ať už je reputace bojové jednotky Azov jakákoliv, v současné situaci,
kdy v obleženém Mariupolu čelí bombardování ruských vojsk cíleně ničící civilní objekty, bych asi neřešil, kolik příslušníků
pluku tíhne k radikálním myšlenkám. Tím spíše, že Národní garda, jíž je Azov součástí, čítá přibližně 60 tisíc příslušníků, takže
obecně jsou vazby těchto struktur na krajní pravici v kontextu současné situace marginální záležitostí.

Když se podíváme na ruskou stranu konfliktu, jak velký vliv, jestli nějaký, mají krajně pravicové skupiny v bezpečnostních
složkách a armádě Ruska?

V současné době jsou díky charakteru Putinova režimu všechny politické skupiny, hnutí, strany či organizace podřízeny Kremlu
a samy o sobě z logiky věci žádný politický vliv nemají, tím spíše v bezpečnostních složkách. Organizovaná krajní pravice v
Rusku momentálně neexistuje, respektive kromě té části, která je bezvýhradně loajální Kremlu nebo je Kremlem řízena.
Politické pole je totálně očištěno od jakýchkoliv politických vlivů, které by byly mimo kontrolu režimu. Pravdou je, že svou roli
krajní pravice sehrála v roce 2014, nebo alespoň ta část, která podpořila ruskou agresi na Donbasu. 

Tady je třeba říct, že část krajní pravice se postavila proti Putinovi a válce a stala se předmětem rozsáhlých represí policejních
složek. Ta část, která tehdy podpořila Putina, ani tehdy nemohla nic ovlivnit, ale poskytla svou ideologickou podporu a
mobilizační potenciál pro verbování lidí, kteří byli ochotni riskovat život za Putinovy geopolitické ambice. Po čase si však
uvědomili, že je Putin využil pro své pragmatické cíle, mimo jiné i proto, že místní obyvatelstvo příliš nehořelo touhou bojovat
proti Ukrajině, a postupně se odtud stáhli. Část krajní pravice se tedy podílela na verbování bojovníků a podněcování nenávisti
vůči Ukrajině a Ukrajincům. 

Na (pro)ruské straně na Donbasu pak vznikly celé jednotky složené z ruských radikálních nacionalistů a neonacistů. Namátkou
třeba nechvalně proslulá průzkumná rota Rusič v čele s velitelem Alexejem Milčakovem, který se pár let před válkou fotil na
pozadí vlajky s hákovým křížem nebo uříznutou hlavou štěněte. Zkrátka sadistický maniak, pod jehož vedením tahle rota
páchala na Donbasu válečné zločiny. Dále mohu zmínit jednotku Imperiální legie, vytvořené petrohradským Ruským
imperiálním hnutím, jež poté trénovalo švédské neonacisty z Nordického hnutí odporu, kteří provedli v roce 2017 bombové
útoky v Göteborgu. Ruských či proruských jednotek s vazbami na radikálně nacionalistické či neonacistické organizace bylo na
Donbasu v letech 2014 až 2016 hned několik a co se týče počtu, lze hovořit o vyšších stovkách osob.

Kremelský režim ovládá různé vrstvy ruské společnosti. Znamená to, že má vazby i na ruské podsvětí a mafii?

Problém je, že samotný režim se chová jako mafie. Díky fungování Putinova režimu navíc organizovaný zločin srostl se státem
natolik, že je těžké je od sebe oddělit. Je s režimem organicky srostlý. V devadesátých letech měla mafie navrch, stát byl
poměrně slabý a moc se neuměl bránit. Dnes je to naopak a stát využívá podsvětí k plnění svých zájmů. 

Ruské bezpečnostní složky jsou v podstatě mafií v uniformách, která je s organizovaným zločinem v úzkém styku a využívá jeho
služeb ke špinavé práci, třeba nájemným vraždám nebo vymáhání peněz. Viz případ, kdy byl v Berlíně roku 2019 zavražděn
Zelimchan Changošvili (čečenský důstojník gruzínské armády se zkušenostmi z čečenské války proti Rusku, pozn. red.)
nájemným vrahem, který podle veřejných informací dříve pracoval pro ruskou mafii na rozkaz ruských tajných služeb.

Písmeno Z, které se objevilo na korbách obrněných vozidel mířících na Ukrajinu, vstoupilo do ruské kultury jako symbol
dávného sloganu „Za vítězství“ spjaté s Velkou vlasteneckou válkou. Nakolik bylo podle vás toto chápání symbolu zamýšleno?

Přiznám se, že nevím. Myslím, že to jako propagandistický symbol vzniklo náhodou a původně šlo jen o rozlišovací znamení pro
ruskou vojenskou techniku, ale jak říkám, je to jenom spekulace. Je to podobné jako se svatojiřskou stuhou, kterou původně
režim začat používal k propagaci kultu vítězství ve druhé světové válce a pak si tento symbol přisvojili proruští separatisté a
začali si ji dávat na uniformy.

Jakou mají tyto symboly ruské propagandy životnost? Žije svatojiřská stužka v povědomí ruského národa?

Těžko říct, protože od roku 2014, kdy dostala stužka tento nový význam, uběhla relativně krátká doba. V paměti Rusů to
samozřejmě je, ale zda to bude v povědomí dalších generací a v jaké podobě, záleží na tom, jak bude tento režim vypadat a
fungovat třeba za patnáct, dvacet let.

Má ten symbol Z potenciál stát se tím, co reprezentuje svastika?

Uvidíme, jak bude vypadat další vývoj, ale minimálně jako symbol ruského agresivního imperialismu, srovnávání měst se zemí a
vyvražďování civilního obyvatelstva, tak to už se stalo. 

Foto:
Rusko zbavuje Evropu nacismu, křičí podporovatelé Putina
Kevin Rothrock

Jsme s Ukrajinou
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 01:38 , Sledovanost pořadu: 384 828 , Pořad:
21:45 168 hodin , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 4,28
Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
Dobrý večer. 24 dnů ostrých bojů na Ukrajině, statisíce lidí bez vody, jídla a elektřiny. Děsivá svědectví jsou z přístavu
Mariupol. Město obklíčené ruskými vojáky. Mrtvé není kam pohřbívat. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vyzval Rusko, ať válku
zastaví. Moskva to odmítla. Český premiér Petr Fiala v úterý spolu s kolegy z Polska a Slovinska vyrazil přímo do Kyjeva za
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prezidentem Volodymyrem Zelenským. V exkluzivním průzkumu pro náš pořad jsme se Čechů zeptali, co si o válce myslí. Lidé
se bojí míň než na začátku války. Zřejmě díky statečnému odporu Ukrajinců. Ubylo i těch, kteří se obávají, že Putin napadne
nás. Česká vláda si v této krizi podle 78 % dotázaných počíná dobře. A jak se Češi dívají na zapojení Ukrajinců do práce a
jejich dětí do škol? I tady je podpora mimořádně vysoká. Detaily průzkumu v reportáži Zuzany Černé.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Zničené domy, kde ještě před měsícem žily rodiny s dětmi. Nemocnice, silnice, divadlo. Dosavadní výsledek ruské války na
Ukrajině po 24 dnech bojů. Češi mají jasno. Dění na východě Evropy sledují téměř všichni i více než 3 týdny od začátku invaze
a odsuzuje ji 94 % z nich. Ukázal to exkluzivní bleskový průzkum společnosti STEM/Mark pro 168 hodin.

Jan BURIANEC, analytik, STEM/MARK 
Je tam pár procent, zhruba 5, kteří se k tomu staví nějak neutrálně, nechtěli nám na odpovědět, ale velká většina s tím
nesouhlasí.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Sirény varující před útokem zněly nad Kyjevem chvíli před výjimečným setkáním. Ruská agrese spojila premiéry Česka, Polska
a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša jsou dosud jedinými evropskými lídry, kteří vyrazili do ostřelovaného
Kyjeva.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Tito lídři krásných, nezávislých evropských států se ničeho nebojí. Bojí se jen našeho osudu. Teď jsou tu, aby nás podpořili.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Bojujete za vaše životy, za vaše rodiny, za vaši zemi, svobodu. Jsme si ale vědomi, že bojujete i za naše životy, za naši
svobodu. Víme to.

Mirek TOPOLÁNEK, premiér ČR v letech 2006 až 2009 /ODS/ 
To, co udělal Fiala, bylo v dané chvíli absolutně správné a vyslal tím vzkaz na tu Ukrajinu, těm lidem tady, ale i do té Evropy, že
mi jsme zpátky, že po těch osmi letech přešlapování a těch selfíčkových výletů Honzíkových cest chceme dělat reálnou politiku
pro ochranu našich zájmů, pro ochranu zájmu lidí v této zemi, protože nás se to týká bezprostředně.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Hlavní cíl té naší návštěvy, nebo hlavní poselství naší mise je říct vám, že nejste sami. Naše země stojí při vás. Evropa stojí při
vás.

Vladimír ŠPIDLA, premiér v ČR v letech 2002 až 2004 
Oceňuju to nepochybně, to je prostě věc, která je opravdu důležitá. Opravdu je spojená s tímto člověkem. To, když by byl
někdo jiný v jeho pozici, tak já nevím, jak by se rozhodl.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
A Češi? I oni souhlasí Fialovu cestu v bleskovém průzkumu podpořilo 60 % dotázaných.

Jan BURIANEC, analytik, STEM/MARK 
Těch 60 % podpory je v obecné rovině kroků, nebo nejenom vlády, ale i premiéra a schvalování většiny společnosti je
poměrně v tomhle prostředí velké číslo. A můžeme to považovat za téměř raritu.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Kdo vůbec s cestou na válkou sužovanou Ukrajinu přišel?

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Pan premiér Morawiecki říkal, že úplně prvotní idea před několika dny nebo týdny vzešla od slovinského premiéra Janši. Já
jsem se s tou myšlenkou setkal v pátek ve Versailles, kdy jsme se prostě domluvili, že tam pojedeme.

Jan KOVÁŘ, analytik, Ústav mezinárodních vztahů 
To složení té delegace přece jenom slovinský premiér a jeho boj proti médiím, obdiva Trumpa, prostě přístup k demokratickým
hodnotám právního státu. To samé v Polsku, demontáž vlastně právního státu, evropského práva, nerespektování. To jsou
prostě věci, které se dlouhodobě v Evropě příliš neoceňují. Spíše naopak.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Přesto jde o mimořádnou návštěvu v mimořádné situaci a Česko její součástí. Sledoval ji celý svět.

moderátoři zahraničních televizí 
Český premiér Petr Fiala cestuje do Kyjeva. Předsedové vlád Polska, Česka a Slovinska přijeli vlakem, aby vyjádřili naši
podporu Ukrajině, její suverenity a nezávislosti. Zelenskyj třem lídrům poděkoval, že se odhodlali přijet do Kyjeva navzdory
hrozbám bombardování. To už měli dávno udělat Olaf Scholz, Emmanuel Macron. Přijet sem do Kyjeva a opravdu vyjádřit
solidaritu, aby ukázali, že to neříkají jen lidem v Bruselu, nebo Berlíně, že stojí za Ukrajinou. Je to signál pro Ukrajinský lid v boji
proti Rusku. Toto je pozoruhodné. Pozoruhodné gesto solidarity. Jet někam, jako je Kyjev, uprostřed bombardování. Bylo by
těžké najít v historii něco podobného.

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních vět Univerzity Karlovy 
Česká republika byla u toho. Česká republika nejenže byla u toho, Česká republika spolutvořila tento historický okamžik.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Chybělo přitom málo a český premiér odcestovat nemusel. Ti, kdo ručí zabezpečí předsedy vlády, ho varovali.
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Lukáš PRCHAL, reportér, Deník N 
České zpravodajské služby mu k tomu vydaly, řekněme, negativní stanovisko a nesouhlasily s tou cestou, nedoporučily ji.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Já jsem tu cestu moc nezvažoval, protože člověk má dělat věci, kterým věří, které jsou správné.

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních vět Univerzity Karlovy 
To, že Česká republika a také třeba Polsko nebo baltské země říkají: my tomu regionu rozumíme, my o něj máme zájem, je i
pokračováním toho, co tady bylo dřív. Co je ještě důležitější, je, že stát jako Česká republika, nebo Polsko, nebo baltské země
to nejen deklarují, ale vypadá to, že jsou schopny vtisknout svůj otisk do formulace celých evropských politik.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Praha tak díky válce na Ukrajině aspiruje na jednoho z vůdčích států Evropské unie. V uplynulých letech se přitom mnohdy
stavěla proti Bruselu. Třeba když protestovala proti přijetí dvou a půl tisíce uprchlíků z Blízkého východu. Nebo když odmítala
přijmout audit, podle kterého Česko neoprávněně čerpalo evropské dotace. Teď má Česko příležitost, jak ze sebe v Evropě
sejmout nálepku potížisty.

Pavel TELIČKA, bývalý eurokomisař 
Si Myslím, že se Česká republika ukazuje jako země, která by se měla vrátit do toho mainstreamu a v tom smyslu skutečně
členského státu, který má vliv, protože jsme byli marginalizováni po celou řadu let.

Mirek TOPOLÁNEK, premiér ČR v letech 2006 až 2009 /ODS/ 
Patříme do koalice států, které si jednoznačně uvědomuji to riziko nebezpečí a to, že už nemůžeme dál nechat Vladimira Putina
vlastně pokračovat v té jeho strategii znovuzískání té sféry vlivu a znovuvybudování velkého Ruska. To, že to víme, mnohdy
ještě nevedlo k tomu, že bychom vlastně měli možnost to nějakým způsobem artikulovat. A toto je velmi silné. Jsme tam s
Británií, Polskem, celou řadou dalších zemí a nechceme, aby se opakovala ta historie, kterou známe z roku 1938, 1948 a 1968.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Putinova agrese na českou společnost dopadla nebývale, vedlejší efekt: jednota.

Vladimír ŠPIDLA, premiér v ČR v letech 2002 až 2004 
Česko se v reakci na ukrajinskou krizi nepochybně dokázalo sjednotit tak, jak to v takových komplexních společnostech, jako je
ta naše je vůbec možné. Politická scéna nepochybně, až na malé výjimky, a myslím si, že obecně lidé taky. Má to své důvody,
protože po mém soudu je to jeden z mála případů, kdy celkem vzato zlo je jasné. A není to otázka interpretace. Prostě existuje
agresor, vtrhl do suverénní země, neměl k tomu důvod. A všechny důvody, které se uvádějí, tak jsou falešné, takže to, myslím
si, velmi zjednodušilo situaci.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Do země přišlo čtvrt milionu lidí, především žen a dětí. Další sem míří. Česko je na hraně kapacit. Ukrajina si to uvědomuje.

Jevhen PEREBYJNIS, ukrajinský velvyslanec v ČR 
Chtěl bych se proto obrátit na vás s prosbou, abychom se pokusili překonat toto složité období společně. Tyto ženy a děti
nejsou pracovními migranty. Jejich bezpečí v Česku je jistou zárukou pro jejich manžele, že nemusí mít starosti o své blízké a
můžou relativně klidně a s chladnou hlavou bránit Ukrajinu a Evropu před ruským agresory.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Obavy ze zvládání stovek tisíc nových sousedů mírně rostou, přesto je drtivá většina lidí, 97 %, přesvědčených, že jim máme
pomáhat. Se vzděláváním dětí ukrajinských uprchlíků souhlasí 90 % Čechů a se zaměstnáváním běženců z Ukrajiny pak 91 %
lidí.

Jan BURIANEC, analytik, STEM/MARK 
Češi říkají můžou tady žít s námi. Projevuje se to třeba i ve dvou otázkách, kdy souhlasí 9 z 10 lidí, a to je, zda by školy měly
přijímat ukrajinské děti, anebo čeští zaměstnavatelé přijímat ukrajinské uprchlíky jako pracovní sílu.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
A do začátku chtějí Češi ukrajinským válečným uprchlíkům, kteří mnohdy přišli o všechno, pomoci i finančně.

Jan BURIANEC, analytik, STEM/MARK 
Téměř 3/4, konkrétně 73 %, se projevilo jako že ano, souhlasně s tím, že taková ta nejvíc schvalovaná částka v té populaci
byla zhruba příspěvek na hranici 5000. Nás docela překvapilo, že se našlo 11 procent v tý populaci, který by ten příspěvek dali
vyšší.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Vydržme to, Ukrajina určitě zvítězí.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT 
Ve vítězství Ukrajiny nad Ruskem věří i čím dál více Čechů, že Rusko Ukrajinu vojensky zničí do pár dnů, si na začátku války
myslela víc než polovina Čechů. Teď prohru Ukrajiny čeká už jen 11 % lidí.

Jan BURIANEC, analytik, STEM/MARK 
Z hlediska různých gest, ať už dejme tomu téměř pětinové účasti žen v armádě ukrajinské, nebo velmi silným emotivním
projevům prezidenta Ukrajiny se i tohleto přelívá do českého mínění v tom, že jsou optimističtější k tomu vývoji.

Michael ŽANTOVSKÝ, ředitel Knihovny Václava Havla 
Nejde jenom o to, pomáhat ze soucitu druhým, starat se o uprchlíky, pořizovat jim bydlení, jídlo a šatstvo, jde také o to, postavit
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se samotné té příčině toho zla. A to děláme formou aktivní pomoci Ukrajině, dodávkami zbraní a naprosto jasným postojem na
mezinárodní scéně, to je havlovské dějství.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Děkujeme, že stojíte za námi. Vidíme, kdo jsou naši opravdové přátele, a nikdy na to nezapomene.

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
Rusko utahuje šrouby i doma, represe, domovní prohlídky i vězení pro ty, kdo nesouhlasí s Putinem či jeho útokem na
Ukrajinu. Tuhou síť propagandy narušila v pondělí editorka v živém vysílání ruského prvního kanálu. Marina Ovsjannikovová.
Ze země houfně prchají bohatí lidé i ruská inteligence. Lidi se v obchodě perou o jídlo. Putinův režim začíná nápadně
připomínat Oceánii ze slavného románu George Orwella 1984. Téma pro Václava Crhonka.

moderátorka Prvního kanálu 
Ruský premiér zdůraznil potřebu vybudovat Radu vlády...

Marina OVSJANNIKOVOVÁ, bývalá editorka Prvního kanálu 
Ne válce! Zastavte válku! Ne válce! Zastavte válku!

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Marina Ovsjannikovová, dnes zřejmě nejznámější ruská novinářka. Během zpráv perly ruské propagandy Prvního kanálu dnes
už bývalá editorka narušila přímý přenos. Vzkaz natočila i na své sítě.

Marina OVSJANNIKOVOVÁ, bývalá editorka Prvního kanálu 
Stydím se za to, že jsem dovolila přes televizní obrazovky šířit lži. Stydím se za to, že jsem dovolila dělat z lidí zombie.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Pokud to, co jsme měli možnost vidět, byla skutečně její spontánní akce, tak zasluhuje absolutní respekt za mimořádnou
odvahu. Existujou nicméně i názory, že to je údajně celé nahrané, že vlastně je to jenom snaha zase, jak přinést zmatek jaksi
sem k nám do do Evropy nebo na západ.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Zatýkání je na denním pořádku. Tady policisté odvedou demonstrantku proti válce na Ukrajině, ale nejen ji.

zatčení demonstrantky 
Chtěla bych se zeptat na váš názor, kdybych jenom řekla dvě slova... „Dvě slova.“ Zatknou mě za to, anebo ne? Už vás
zadržují.

Ruska 
A pokud má někdo jiný názor, také natočíte?

kameraman 
Samozřejmě. Všechny.

Ruska 
A ty, kteří nechodí na protesty a domnívají se, že vojenská operace naší země... Takové natáčíte?

kameraman 
Ano. Ukazujeme všechny názory.

Ruska 
Já také chci říct svůj názor.

kameraman 
Povídejte.

Ruska 
Mně vyhovuje, že...

policisté 
Pojďme.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Anastasii Burakovové hrozilo 6 let vězení za to, že jako právnička zastupovala účastníky protiputinovských demonstrací. V
prosinci utekla do Kyjeva. Teď utíkala znovu.

Anastasia BURAKOVOVÁ, ruská právnička 
Chtěla jsem být užitečná své zemi. Bohužel takoví lidé v Rusku potřeba nejsou. Potřeba jsou ti poslušní. Ti, kteří schvalují
válku, schvalují smrt. Ti, kteří nemají vlastní názor, přísně poslouchají vůli vládce, vůli generality, strany a od života nic
nechtějí.

píseň 
Rusko, naše jediná lásko, jsme s tebou spojeni.

Ruska 
Já plně podporují kroky našeho prezidenta. Zdá se mi, jak se to říká, nám byl shůry seslán Vladimir Vladimirovič, abychom naší
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zemi znovu dali vážnost a zdůraznili principy, na kterých stojí.

Roman DOBROCHOTOV, investigativní novináč, Insider 
Putina podporuje zhruba 30 % loajálních voličů, jako to bylo před válkou. Těchto 30 % lidí si myslí, že válka je správná a
všechno je v pořádku. Zbylé dvě třetiny obyvatel jsou buď kategoricky proti němu, nebo nepodporují to, co se děje.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Ruská propaganda zásobuje své diváky denně.

moderátor, TV Rossija 
Po osvobození od ukrajinských nacionalistů místní úřady vítají spolupráci s Ruskem a dohodly se s naší armádou na společné
kontrole dodržování práva a pořádku. Jediný, kdo se stále snaží narušit chod poklidného života ve velkých městech, jsou
provokatéři.

Marija ZACHAROVOVÁ, mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí 
Ruské ozbrojené síly nebombardují města, jak je všem dobře známo. Kolik falešných videoklipů už struktury NATO vytvořily,
kolik sestřihů a falešných fotek dosud nebylo vyvráceno. Pravda se nakonec ukáže.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
A má výsledky i mezi nejmenšími.

ruský chlapec 
Právě teď naše ozbrojené síly provádějí speciální operaci na Ukrajině, u našeho přátelského národa, který uchvátili nacističtí
extrémisté. Naše armáda očekává naši podporu. Všichni lidé v naší zemi se musejí sjednotit v boji s tím morem tak, jak to dělali
naši dědové a pradědové před 81 lety. Naše věc je správná, zvítězíme.

Vladimír VOTÁPEK, bývalý generální konzul ČR v Petrohradě 
Rodiče ve školách jsou jednoznačně varování, že pokud budou s dětmi mluvit o tom, co se děje na Ukrajině, a budou používat
termín válka namísto toho přikázaného termínů zvláštní vojenská operace, tak že jim seberou děti, že na ně pošlou sociálku.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
S tím, aby nevěřili propagandě, se na Rusy obrátil jimi oblíbený herec Arnold Schwarzenegger.

Arnold SCHWARZENEGGER, herec, bývalý guvernér Kalifornie 
Já vím, že vám vaše vláda říká, že je to válka za denacifikaci Ukrajiny. Denacifikaci Ukrajiny? To není pravda. Ukrajina je země
s židovským prezidentem. Židovským prezidentem, jehož otci nacisté zavraždili tři bratry. Podívejte, Ukrajina tuhle válku
nezačala.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Ale co si o Zelenském Rusové myslí?

Putinovy oddíly 
Jsi dobrý komik, ale nelez do politiky. Dobří komici nelezou do politiky. Oni se tam necpou tak, jako ses tam nacpal ty. A co
chceš? Aby tě s tou tvojí klauniádou vzali do NATO? Samozřejmě, že tě tam nikdo nevezme, vždyť tě nikdo nebere vážně.
Pokud mám říct, jak se na to dívám, co na Ukrajině dělá Zelenskij, řeknu to jednou větou – cirkus odjel, ale klaun tam zůstal.
Zelenskij, Odejdi! Odejdi! Odejdi!

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Informací mají Rusové málo. Režim už zakázal i Facebook, Twitter a Instagram.

reportér 
Jak reagujete na blokaci sociálních sítí?

Ruska 
Souhlasím, co jiného? Dobře.

reportér 
Proč?

Ruska 
Protože mládež, děti hrají hodně her, a to není, co je třeba.

Rus 
A jak jsme žili dřív? V dávných dobých? Ve středověku?

reportér 
Bez internetu, beze všeho.

Rus 
Ano, beze všeho...

reportér 
Bez aut, bez počítačů...

Rus 
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Bez počítačů. A počítače mimochodem byly i před naším letopočtem.

reportér 
Počítač už byly před naším letopočtem?

Rus 
Před naším letopočtem byly! Našli je, počkejte, řeknu vám, kde... Na Urale, při vykopávkách už našlii počítače.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Na zemi tvrdě dopadly mezinárodní sankce. Ruská ekonomika je v rozkladu.

Roman DOBROCHOTOV, investigativní novináč, Insider 
Ekonomická omezení už teď dopadají úplně na všechny bez ohledu na jejich společenské postavení. Pro všechny vrstvy roste
inflace, všechno zdražilo dvakrát, vznikají konflikty, protože lidé berou obchody útokem.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland 
Skutečný život skutečně povede k vyprazdňování regálů, a tak, jak jsme za komunismu byli zvyklí, že tam jsme našli často
jenom nějakou konzervu šprotu, možná pokud by to pokračovalo ještě měsíc, dva, tak možná i ty dojdou, protože to zásobování
Ruska dost kolabuje.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
A zatímco někteří Rusové spílají poslancům.

Ruska 
Já pracuju v obchodě, jsem prodavačka, ceny v podstatě každý den rostou. Z toho bolí oči. A my se máme ještě dělit? A vy se
nechcete dělit? Alespoň jednou se podělte. Vždyť dostáváte půl milionu, omluvte mě, ale chodíte s takovými... řeknu to
měkce... tvářemi, které už se ani nikam nevlezou. Tady vám to visí, i tady vám to visí, všude vám to visí. Dalo by se říct, že jste
se rozežrali.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Podle jiných se nic neděje a Vladimir Putin ví, co dělá.

Ruska 
Já myslím, že všechno bude dobré.

reportér 
A co ty bezprecedentní sankce? Jeden dolar je za sto rublů, ceny rostou? Jak to prožíváte?

Ruska 
Nijak. Dolary nemám, tak co mám prožívat?

Rus 
Omezili jsme se a nic horšího se nestalo. Hladoví tu někdo? Ne. Umírá někdo? Umírají, ale to je přirozený výběr.

reportér 
Jak se změní život v Rusku za těchto podmínek?

Rus 
Já vám něco řeknu. Já jsem za Vladimira Vladimiroviče Putina. Podporuji ho? Ano. Jsem za něj a za nikoho jiného? Ano.

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Každý jednotlivý ruský občan si dneska musí odpovědět na otázku, jestli je s tímhletím v pořádku, jestli je s tímhletím ztotožněn,
protože prostě dneska na Ukrajině jsou zabíjeny stovky a tisíce civilistů.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Z Ruska už odešla řada zahraničních firem v. Pondělí své pobočky zavřel McDonalds.

reportér 
A kde budete jíst, pokud se McDonalds neotevře?

Rus 
A víte, já si najdu, kde se najíst... ale budu z toho opravdu nešťastný. My pro tebe máme tajnou informaci, oni se během
měsíce a půl zase otevřou, akorát pod jiným názvem. Oni ani nemají právo zavřít. To, že zavřou, je vůči mně a mým
spoluobčanům akt nenávisti a násilí.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Prezident Putin tvrdí, že na Ukrajině jde vše podle plánu. Podle Ukrajinců už tam ale Rusko ztratilo na 16 000 mužů.

Vladimír VOTÁPEK, bývalý generální konzul ČR v Petrohradě 
To, že tam zůstanou ty chlapy, to žádná propaganda nedokáže zakrýt. Ty rodiny to budou vědět, že se jim jejich příbuzní, jejich
bratři, synové, otcové, že se jim neozvali už týden, měsíc nebo dva měsíce. A dojde jim, že něco není v pořádku, a to bude
obrovská vlna hněvu, která zasáhne Putinův režim.

ruský voják 
Jestli ti tam říkají, že je vše v pořádku, nevěř tomu. Rusko už tento zločin spáchalo. Já sám jsem to nechtěl, mami.
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Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
V těžké době člověk ocení úplně malé radosti. Třeba že se po roce a půl poprvé může podívat do tváří svých kolegů.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/ 
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, moc ráda vás vidím poprvé od doby, kdy jsem se stala senátorkou, bez roušek,
tak vás všechny zdravím. a dívám se na vás na vás, těší mě to.

Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
Ale zase to nepřehnat. Covidová čísla zase tak optimistická nejsou. Na Úřad vlády se tak změření teploty pořád nedostanete.

redaktorka ČT 
Dobrý den.

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB 
Teplota je v pořádku.

Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
Když už se nám dost přehřívá inflace, tak ještě aby se nám tak přehřál pan guvernér centrální banky. Ministryně obrany si teď
asi na nudu ve svém úřadě stěžovat nemůže.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Naší battle group, které bychom měli velet na Slovensku, včera schválil senátní výbor a minulý týden poslanecký výbor tuto
battle group. Do Poslanecké sněmovny bychom ten návrh měli dávat v příštím týdnu. Budeme vysílat na Slovensko až 650
vojáků. Měli bychom tedy této battle group velet.

Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
Battle group jsou evropské bojové síly rychlé reakce a paní ministryně by možná i v této hektické době neměla zapomínat na
to, že se u nás mluví česky, a že ne každý si po večerech hraje na vojáky. být v této době opozicí není žádný med a zejména,
když jste proslul tím, že uprchlíky zrovna nemusíte, je třeba dobře volit každé slůvko.

Petr VAŠEK, redaktor ČT 
Tak těch 5 000 Kč, podporujete to?

Tomio OKAMURA, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/ 
SPD podporuje humanitární a materiální pomoc na nezbytnou dobu, takže... No nebo já.

Petr VAŠEK, redaktor ČT 
Těch 5 000 tedy?

Tomio OKAMURA, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/ 
My to podpoříme všechno, jako jo, ale říkáme i to B, jo... Je to na nezbytnou dobu, tzn. SPD podporuje.... Takže ještě jednou,
jak to řeknu, já už jsem, pořád to říkám.

Petr VAŠEK, redaktor ČT 
Já se ptám na peníze, takže možná materiální pomoc.

Tomio OKAMURA, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/ 
Tak ještě jednou, no dobře, takže SPD podporuje humanitární i materiální pomoc na nezbytnou dobu.

Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
Tak ještě nějak uprchlíkům vysvětlit, co je to ta nezbytná doba. Ministr průmyslu Jozef Síkela byl ze začátku neviditelný, ale už
začíná trochu vystrkovat růžky.

redaktorka ČT 
Na mě, na mě, na mě.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /nestr. za STAN/ 
To je daleko příjemnější než se dívat na něj.

Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
Jen pozor, byl nedávno ve vládě jeden Casanova a skončil dřív, než se stihl rozkoukat.

Petr ARENBERGER, bývalý ministr zdravotnictví 
Vám to ale sluší, i bez kadeřníka.

Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
A ruský prezident se stal takovým symbolem zla, že zmínit se o něm pozitivně znamená být vyobcován ze slušné společnosti,
nebo snad ne?

Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, Velké Británii a Izraeli, ředitel Knihovny Václava Havla 
Zcela jistě kromě všech těch zločinů, které v posledních týdnech napáchal Vladimir Putin je také několik věcí, za které bychom
snad měli jednou poděkovat. Rozhodně zachránil krk Borisi Johnsonovi, rozhodně vyřídil problém s Trump, vyřídil problém Le
Penová. Pro nás tak trochu vyřídil problém Zeman, a to jaksi na 14 dní je docela jaksi slušný výsledek.
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Miroslav KORECKÝ, redaktor ČT 
Ano, ruská agrese úplně zdiskreditovala politiku Miloše Zemana, ale na formulace, že bychom měli Putinovi za něco děkovat, si
snad raději nezvykejme.

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
Už 109 dětských obětí ruské války na Ukrajině. Podle OSN je nejčastěji zabila raketa nebo výbušnina. Stovky tisíc dětí teď
putují s batůžkem Evropou a hledají úkryt v bezpečí. Do Česka jich dle oficiálních odhadů přišlo už víc než 130 000. Jde ale o 2
dny starý údaj. Dnes už bude vyšší. Právě děti tvoří víc než polovinu ukrajinských běženců u nás. Jak válku ve své zemi
vnímají, natáčela Veronika Jonášová.

Vinaek Bankevič, 5 Let, Z KYJEVA), 
U nás padají bomby, my jsme utekli z Kyjeva.

Diana MELNYČUK, 9 let, z Kaluše 
Teď je u nás na Ukrajině válka a moc nás bombardují.

Denis MELNYČUK, 6 let, z Kaluše 
Bylo nám těžko.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Děti jsou nejsmutnějšími válečnými běženci. 109 kočárků stojí seřazených v ukrajinském Lvově a připomíná oběti mezi nimi.
Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil ve středu online v americkém Kongresu, připomněl to ve svém videu.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Dámy a pánové, Američané, přátelé. Jsem hrdý, že vás můžu přivítat z Ukrajiny, z našeho hlavního města, z Kyjeva, které je
napadáno ruskými raketami.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Do pátku se na české cizinecké policii zaregistrovalo skoro 66 000 dětských běženců z Ukrajiny. Skutečný počet bude ještě
výrazně vyšší. Cesta k nám je dlouhá. Tady jsou konečně v cíli a v bezpečí. Matky jim situaci vysvětlují na rovinu.

Julia, matka z Kyjeva 
Jak toto dítěti vysvětlit, co udělal Putin... Všichni chápou, že to je válka. Všechny děti, skutečně rozumí, že to je válka. Děti dnes
rozumí tomu, co je válka.

Daniel, 11 let, z Kyjeva 
Přijeli jsme sem, protože tam je teď válka. Občas jsou slyšet výbuchy. Každý den máme poplach. To se rozezní siréna a my
musíme do úkrytu.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Památník rozloučení sira Nicholase Wintona lidé ozdobili ukrajinskými vlajkami. Stal se tak jedním ze symbolů současné
uprchlické krize, která změnila životy mnoha ukrajinským dětem. Sem na hlavní nádraží přijíždějí podle dobrovolníků. Často
přímo z míst bojů, ve špatném psychickém stavu.

Geti MUBÍNOVÁ, koordinátorka doborovolníků, Organizace pro pomoc uprchlíkům 
Obecně platí, že přicházejí velmi unavený z těch vlaků, a to vidíme, že se stupňuje vlastně víc a víc.

Anežka POLÁŠKOVÁ, dobrovolnice, iniciativa Hlavák 
Určitě jsme tady už měli situace, kdy ty lidi jako brečeli a bylo vidět, že jsou prostě úplně zlomený a že to na ně prostě dopadá.
A řešej tady nějaký akutní jakoby traumatický události určitě. A na to musíme bejt připraveni, bude se to jako zhoršovat.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Na pražském hlavním nádraží proto už zavedli denní krizovou intervenci s psychologickou pomocí. Z vlaků vystupují čím dál
častěji děti trpící na první pohled. Trauma si přivezla i dvanáctiletá Sofia z Černihivu, dům její rodiny vypadá takto.

Sofia ZAJECOVÁ, 12 let, z Černihivu 
U nás je válka. Černihiv, naše město zcela zničili. Okolní vesnice taky. Hodně lidí zahynulo. V našem okolí shořely dva domy.
Ani nevím jak... Někteří nemohli odjet. Někteří odjeli , ale nedokázali dojet.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Sofia se schovávala ve sklepě s rodiči a dvěma sestrami, šestiletou Kristýnou a tříměsíční Albínou. Poslední týden živořili bez
elektřiny i bez vody. Děti nemohly ani spát.

Svetlana ZAJECOVA, matka z Černihivu 
Když třísknou dveře, tak se mě ptá: mami, oni střílí? Jsou to naší? Nebo to nejsou naši? Střílejí naši? Nebo to nesou naši? Jak
to vysvětlit dítěti?

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Kongresové centrum Praha, další místo plné dětí, které utekly před válkou. I tady všechny, které jsme oslovili, mluví otevřeně.
Od rodičů přesně vědí, co se doma děje.

Inna KOLIADENKO, matka z Kyjeva 
Nejdřív jsme synovi řekli, že budeme cestovat, ale když jsme vyjížděli, bylo slyšet výbuchy. Nemohli jsme to skrývat. Koukali
jsme na zprávy a syn společně s námi a vysvětlili jsme mu, že tu jsou nepřátelé a otec brání náš domov.
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Maria, matka ze Starokosťanova 
Děti naprosto rozumějí, že je to opravdu válka a že jsme teď uprchlíci. Dávají nám tady přístřeší, jsme v bezpečí, ale na
Ukrajině je těžká situace. Máme strach o Ukrajinu.

Míša, 8 let, z Kyjeva 
U nás je válka, a proto jsme přijeli. My jsme z Kyjeva.

Vikram BANKEVIČ, 7 let, z Kyjeva 
Schovali jsme se v bunkru, protože na nás letěla velká bomba.

Semen, 7 let, z Charkova 
Na Ukrajině se bombarduje, je tam válka.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Trauma z války podle psychologů na děti naplno dopadne až později, když se dostanou do bezpečí.

Petr PÖTHE, dětský psychiatr a psycholog 
Na začátku je to určitě zděšení a pocit vlastně akutního ohrožení a pak je z toho nějaký jako trvalejší strach. A pak jako
následují většinou jako smutek a nejistota.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Děti trpí hlavně odloučením od tatínků. Ti museli v drtivé většině případů zůstat na Ukrajině. A jejich děti nevědí, kdy se s nimi
uvidí. To je případ sourozenců, kteří sem utekli z ukrajinské Kaluše.

Roman MELNYČUK, 12 let, z Kaluše 
Hrozně se chci vrátit domů a za tátou.

Denis MELNYČUK, 6 let, z Kaluše 
Mně chybí táta.

Veronika JONÁŠOVÁ, redaktorka ČT 
Dětí jsme se ptali, co se u nich doma děje, a taky, co by si přály. Bez ohledu na věk měly všechny podobná přání.

Táňa MELNYČUK, 14 let, z Kyjeva 
Přeju si, aby skončila válka, aby byl mír a bylo už dobře, abychom se mohli vrátit domů.

Anastasia, 17 let, z Poltavy 
Žít s klidem ve své zemi, dělat to, co máme rádi, být spolu s rodinou a kamarády.

Daniel, 11 let, z Krematorsku 
Chci, aby to všechno skončilo a aby vše bylo jako dřív.

Diana MELNYČUK, 9 let, z Kaluše 
Chci se vrátit k tátovi a chci, aby skončila válka.

Sofia ZAJECOVÁ, 12 let, z Černihivu 
Aby zůstalo celé naše město... Všichni lidi...

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
No a že ho s sebou premiér Fiala nevzal do Kyjeva, vadí ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. A něco na tom je, ministr
válek se už za pár měsíců vlády stihl proslavit svérázným komunikačním stylem, kdy třeba dokola opakuje jednu větu, případně
jako naposled tento týden netuší.

Vlastimil VÁLEK, ministr zdravotnictví /TOP 09/ 
Kdo nechce mít premiéra, který je odvážný, statečný politika A který je schopen jasně říct, co je správné, a to náš premiér
udělal. To, co mně na tom vadí, že mě nevzal s sebou, to je jediná věc, která mě na tom vadí, a kdybych tu příležitost měl, tak
by si toho nesmírně vážím.

redaktorka ČT 
Dobrý den, pane ministře, můžeme vás chvilinku zdržet?

Vlastimil VÁLEK, ministr zdravotnictví /TOP 09/ 
Samozřejmě, vy vždycky, povídejte.

redaktorka ČT 
Pane ministře, ohledně dnešní tripartity, co konkrétně vy tam budete chtít otevřít za váš rezort?

Vlastimil VÁLEK, ministr zdravotnictví /TOP 09/ 
Vůbec netuším, co budeme projednávat.

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
No, tímhle by ministr možná dokonale zmátl i nepřítele. Dobrou noc.
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Vojenské konvoje na českých silnicích
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 01:38 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 653 158,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Česko jako tranzitní země. Neplatí to už jen pro nákladní dopravu, ale také pro vojenské konvoje. Ty jsou na našich dálnicích v
poslední době k vidění mnohem častěji než dříve. A v souvislosti se situací na Ukrajině a posilováním východního křídla NATO
jich bude podle expertů přibývat.

David PIK, redaktor 
Dálnice D1, sobota odpoledne. Z Prahy na Brno míří dlouhý konvoj. Samá armádní technika.

Magdaléna DVOŘÁKOVÁ, mluvčí Generálního štábu Armády ČR 
Šlo o standardní přesun aliančních jednotek přes území České republiky v rámci bilaterální smlouvy.

David PIK, redaktor 
Němci zřejmě vezli na Slovensko protiraketový systém Patriot. Opačným směrem se zase přesouvali Američané ze cvičení v
Maďarsku. Před pár lety bylo z každého takového konvoje pozdvižení. Nadšení fanoušci s vlajkami, mávání, rodinné fotografie.
Teď už zelené kolony křižují české dálnice s nadsázkou skoro tak často jako polské kamiony.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, katedra bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  
Těch konvojů uvidíme víc. Pravděpodobně jich taky uvidíme víc, protože se bude víc cvičit.

Andor ŠÁNDOR, bývalý náčelník vojenského zpravodajství, bezpečnostní expert 
Putin sjednotil alianci. To je evidentní. Aliance se musí také prověřit a ukázat, že je schopna v případě nutnosti se posilovat na
různých směrech.

John AMBELANG, důstojník americké armády 
Trénovat se spojenci je pro nás velice důležité. Přesun jednotek je součástí tohoto cvičení. Ujišťujeme se, že naše vozy a řidiči
tu dlouhou trasu zvládnou.

David PIK, redaktor 
Jenže někdy to úplně hladce nejde.

příslušník Armády ČR 
Prosím tě, stojí. Takže on to prověřuje. Vypadá to na závadu na převodovce.

David PIK, redaktor 
V květnu 2019 najeli Američané na rozkopanou D1 a už tak hustý provoz kvůli těžké technice totálně zkolaboval. Situaci tehdy
řešila i vláda.

Andrej BABIŠ, bývalý předseda vlády /30. 5. 2019/ 
Ten konvoj nedodržel vlastně ten harmonogram, že měl jet v noci.

David PIK, redaktor 
I včerejší průjezd Němců byl tak trochu mimo plán. Konvoj totiž zdržela páteční nehoda kamionu na Pražském okruhu.

Jan RÝDL, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic 
Odstraňovali jsme následky déle než 12 hodin. To znamená, že ten konvoj po celou tu dobu vyčkával na našem středisku.

David PIK, redaktor 
Každý konvoj provází příprava a plánování. Technika se dokonce přeměřuje, aby se nezasekla pod mosty. Vojenská policie
ručí za klid v okolí.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Na kvalitě českých dálnic by se vojenská technika podepsat neměla. Přetížené kamiony jsou prý mnohem horší.

David PIK, redaktor 
NATO posiluje východní křídlo. Jen na Slovensko má v příštích týdnech zamířit přes 2000 vojáků. České dálnice ještě čeká
pořádný provoz. Ondřej Špalek a David Pik, televize Nova.

Newsroom ČT24
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 02:11 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Luboš ROSÍ, moderátor 
Začíná další Newsroom během války na Ukrajině. Velká část tohoto vydání se opět věnuje tomu, co ruská agrese způsobila v
médiích, ať už těch kremelských nebo taky ukrajinských, českých nebo dokonce v některých, které by vás možná normální ani
nenapadlo pustit si nebo někde na internetu hledat. I z jejich pokrytí války totiž přineseme ukázky. Vítejte. Konkrétní témata.
Protest v živém vysílání a odchody některých propagandistů. V moskevských redakcích se dějí věci. Dva američtí kameramani
a nejméně 3 další ukrajinští novináři. V týdnu přibyly další žurnalistické oběti války. Český premiér v Kyjevě a taky v titulcích
zahraničních novin. Ptali jsme se i na mediální zákulisí té sledované schůzky ve válečné zóně.

Sledujte. Třeba britský Guardian nebo ruská nezávislá Novaja Gazeta. No a téma, které jste v týdnu stoprocentně zaznamenali,
ale my ho v Newsroomu posuneme ještě mnohem dál. Tedy protest ruské novinářky se státní televize v živém vysílání. Měla
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tam napsáno "zastavte válku, nevěřte propagandě, tady vám lžou". To doslova stojí na tom jejím transparentu. Všimněte si ale
jednoho nepatrného detailu. Zatímco třeba ty britské noviny, ty tu fotografii mají ostrou, včetně toho nápisu. Tak ty ruské, byť
tedy opoziční, tak museli pod hrozbou vězení raději cenzurovat. Rozostřil to slovo válka, jinými slovy ze země dál chodí zprávy
jak ruský cenzurní úřad přiškrcuje zbytky nezávislých médií. No a mezitím z Ruska postupně odcházejí, teď už i někteří novináři,
kteří léta pracovali i třeba pro tamní propagandistické televize.

Marina OVSJANNIKOVOVÁ, ruská novinářka 
Zastavte válku! Ne válce!

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Protest v živém vysílání. Poté výslech, pokuta a odchod ze zaměstnání. Novinářka Marina Ovsjannikovová zaujala nejen
západní, ale i ruské novináře.

Maxim KURNIKOV, novinář na volné noze 
To co se stalo je něco, co jsme tu ještě nikdy neviděli. A navíc takto vběhnout s plakátem do živého vysílání. Je to příběh, který
inspiroval velké množství nezávislých novinářů. Je to příběh, který inspiroval mnohé lidi, kteří nesouhlasí s tím, co se teď právě
v Rusku odehrává.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Nejen obdiv, ale i kritika. Protiválečný protest Ovsjannikovové by podle některých odborníků mohl být dalším nástrojem
kremelské propagandy.

Valeria KORABLJOVOVÁ, odbornice na dezinformace, FF UK 
Pozornost světových médií se přesunula z událostí na Ukrajině na události v Rusku. To je neoddiskutovatelný fakt. Vymyšlené
příběhy o špatných Ukrajincích už nefungují, tak tu může být snaha ukázat ty dobré Rusy.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Kritika nemířila jen směrem k bývalé novinářce prokremelské televize, ale i na jediné fungující nezávislé médium v Rusku
Novuju Gazetu. Zprávu o protestu zveřejnili stejným způsobem jako i státní média. S rozostřenými slovy protestujícími proti
válce.

Ondřej SOUKUP, komentátor Hospodářských novin 
Pokud napíšete slovo válka, tak je to vlastně trestný čin, který může být trestán ve výjimečných případech i 15 lety. V méně
výjimečných ovšem 10.

Maxim KURNIKOV, novinář na volné noze 
Tato taktika Nové Gazety jí zatím umožňuje zveřejňovat materiály o válce. Neříkají tomu válka. Reportáže jejich zpravodajky
Eleny Kostjučenko, kde ukazuje hrůzy války, zabité děti, zabité civilisty, si u nich na webu přečetl více než milion lidí.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Odchody prokremelských novinářů. Výpověď ze státních televizí podalo hned několik zaměstnanců. Mezi nimi například
zahraniční zpravodajka Anna Agalaková. Novinář Vadim Husker a známá moderátorka Lilia Gildeevová.

Lilia GILDEEOVÁ, ruská moderátorka 
Vladimir Putin dnes třikrát mluvil o strategických úkolech, které budou muset úřady vyřešit.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Moderátorka na televizní stanice NTV pracovala 16 let. Vyznamenání za rozvoj médií obdržela od ruského prezidenta Vladimira
Putina dokonce 2×.

Maxim KURNIKOV, novinář na volné noze 
Mnoho lidí, kteří pracují v ruské státní televizi, pracují pro ruskou propagandu. Samozřejmě to dělají pro peníze a ne proto, že
sdílejí tento názor.

ruská moderátorka 
Dnes o půlnoci bude Instagram v Rusku zablokován. Kvůli nové politice vlastníka této sociální sítě - společnosti Meta.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Konec nezávislých médií, ale i sociálních sítí. Rusko tento týden po Facebooku, Twitteru a dalších zablokovalo Instagram.
Podle cenzorů prý sociální sítě šíří nenávistný obsah.

Ondřej SOUKUP, komentátor Hospodářských novin 
Jsou prostě záběry, jak policie třeba v Moskvě chodí a kontroluje vám telefon. A jako co máte za sociální sítě, koho sledujete.
No tak potom samozřejmě to jako není hrozba, kterou můžete, nad kterou můžete prostě mávnout rukou.

uživatelka Instagramu 
Co zlého vám provedla hloupá mládež na Instagramu? Jsem jen uživatel, kterému se líbí Instagram.

Mé publikum je pro mě nesmírně důležité, protože mi v těžkých chvílích pomohli roztáhnout křídla.

To je celý můj život, moje duše, to je to, s čím se posledních pět let probouzím a usínám.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Instagram byl velmi populární zejména mezi mladými Rusy. Někteří se museli naučit blokování obcházet nebo rovnou přešli na
jinou sociální síť, například na východě populární Telegram.
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Andrej ŽVIRBILIS, Svaz novinářů a mediálních pracovníků 
Na svém Telegramu podle upozornění vidím to obrovské množství lidí, kteří si aplikaci nedávno nainstalovali. Znamená to, že si
lidé instalují vpn a přechází na jiné sociální sítě, u kterých zatím nehrozí, že budou zablokovány.

Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
I přestože Kreml intenzivně blokuje západní sociální sítě, úplné odpojení od světového internetu v Rusku podle tamního
nezávislého svazu novinářů zatím nehrozí. Ilona Zasidkovičová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A na Skypu je připravená Ivana Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu, která před pár dny odešla z Moskvy, zdravím
vás, dobrý večer. A hned se zeptám. V té předchozí reportáže jsme viděli ten příběh, který opravdu obletěl svět v tom minulém
týdnu. Tedy příběh, kdy editorka ruské televize vešla tedy do toho vysílání s tou protestní cedulí proti válce. Jak moc vás tohle
to překvapilo, že je něco takového vlastně možné? Jakou to má tedy doopravdy sílu nebo je to jenom symbolické?

Ivana MILENKOVIČOVÁ, redaktorka 
Bylo to určitě překvapivé vystoupení nejenom jako jakýsi akt občanského protestu, jako určitá revolta vůči režimu ale i z
hlediska toho, že vůbec něco takového ještě je technicky možné v Rusku, protože drtivá většina pořadů ruská státní televize
děje dneska předtáčená. Jen velmi málo formátů je vysílaných živě. A právě večerní zprávy, ve kterých se celá tato akce
odehrála, jsou jednou z takových výjimek.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Ještě možná pokračování té otázky. Ta editorka musela mít ten protest asi velmi dobře načasovaný, aby opravdu v jeden
okamžik věděla, že jde do toho živého vysílání, že bude přesně v té, řekněme, hloubce ostrosti, aby ten nápis byl čitelný. Tak to
je jakási velká interní znalost, tedy toho prostředí bych předpokládal od ní.

Ivana MILENKOVIČOVÁ, redaktorka 
Určitě i z těch informací, které jsou veřejně dostupné, tak víme, že ona pracovala dlouhé roky na ruské státní televizi. Nemáme
žádné informace o tom, že by působila vůbec, kde jinde, takže si musela být velice dobře vědoma všech interních procesů.
Jakým způsobem jsou zprávy natáčené, kdo je u toho přítomen a jaké jsou tedy reálně její možnosti se objevit na obrazovkách.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Na druhou stranu, pokud tedy tak dlouho někdo dělá redaktorku editorku na, řekněme, tedy propagandistickém kanále téměř
nebo na státní televizi v Rusku tak, jak je možné, že ho něco ještě donutí vlastně k protestu. Že ho něco překvapí, že ho něco
dožene k té vlastně jakési vzpouře vůči tomu systému.

Ivana MILENKOVIČOVÁ, redaktorka 
Sama Ovsjannikovová ve videu, které nahrála před tím protestem, zmiňuje, že jeden jejich rodičů je Rus a druhý Ukrajinec. Ona
sama se podle volně dostupných informací narodila v Oděse. Je možné, že tyto rodinné vazby v ní dokázaly to, co zřejmě v
posledních letech ani řada řada faktů, kdy se musela účastnit přípravy zpravodajství, které bylo zjevně zmanipulované a ani to
ji nepřimělo k nějakému podobnému výstupu až válka. Na druhou stranu zaznamenala jsem i v ruskojazyčném prostředí výtky
některých uživatelů třeba na sociálních sítích v reakci na její dřívější příspěvky, které si projížděli, které se týkaly víceméně
jenom cestování, lifestylu, domácích mazlíčků a lidé si kladou i otázku, jestli to z její strany nebyl nějaký kalkul.

Luboš ROSÍ, moderátor 
No a teď ještě mě zajímá jedna věc, co je to vlastně za lidi, ti prominentní ruští novináři. Skutečně tedy bezmezně věří tomu
tedy co potom lidem v Rusku předávají? Anebo to dělají pro peníze? Dělají to pro slávu? Co je ta motivace podle podle vás
tedy?

Ivana MILENKOVIČOVÁ, redaktorka 
Já se domnívám, že jsou takové dvě množiny novinářů, kteří pracují pro ruská státní média. Ta první jsou lidé, kteří jsou niterně
přesvědčeni o tom, co říkají a kteří věří bezmezně informacím, které předávají divákům. Napadá mě například Margarita
Simonjanová, šéfka ruské státní televize RT, dřív Russian Today. V jejím případě se domnívám, že jde skutečně o ten případ
jakéhosi vnitřního přesvědčení. Pak je tu druhá množina, kterou zcela evidentně tvoří lidé, kteří jsou si vědomi, že zprávy, které
pouštějí do světa, nejsou pravdivé nebo jsou nějakým způsobem zmanipulované, ale přesto všechno i nadále setrvávají na
svých místech z nějakých zištných důvodů.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Já vám velmi děkuji za rozhovor pro Newsroom, to byla Ivana Milenkovičová. Teď už tedy bývalá zpravodajka Českého rozhlasu
v Rusku, díky moc, dobrý večer.

Ivana MILENKOVIČOVÁ, redaktorka 
Děkuju za pozvání. Hezký večer.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A jak už jste si v posledních dílech našeho pořadu asi zvykli i dnes míříme do studia s velkou projekcí, abychom toho za našimi
redaktorkami taky hodně ukázali. Tak poslouchejte kolegyně a dobře si tady prohlédněte všechny ty ukázky, které mají za
sebou. Aneta Rybová, Kristina Tůmová.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Kuba, Čína, Indie, Venezuela. O válce kromě známých světových médií, ke kterým se ještě dneska tady ve studiu dostaneme,
píšou taky noviny, zpravodajské servery v zemích, které mají k Ukrajině kulturně daleko a běžně diplomaticky podporují Rusko.
"Ukrajina odmítá ruský návrh na stav neutrality", píšou třeba na webu venezuelské televize nebo tady Čína "Putin nabízí
podmínky příměří a je ochoten jednat se Zelenským tváří tvář". Další příklady ukáže popíše Kristina Tůmová.
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Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Začnu citací v pátečním článku od kubánské tiskové agentury Prensa latina, "Do Polska od začátku speciální ruské operace
přijeli už přes 2 000 000 občanů Ukrajiny". V rétorice Kremlu odpovídá i tento titulek deníku komunistické strany, "Speciální
vojenská operace Ruska na Ukrajině". A v textu se mluví o snaze Spojených států militarizovat Ukrajinu. Podobně je to i v
kubánské televizi.

kubánská moderátorka 
My chceme mír. Jenže neustávající snahy Spojených států o postupném rozšíření NATO až k ruským hranicím vedou k situaci s
nepředvídatelnými následky, kterým se dalo vyhnout.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Naopak ve venezuelském tisku se nepíše zrovna podle kremelských not. Deník El Nacional přináší svědectví ženy z luhanského
regionu, která utekla a čtenářům popisuje hrůzy války. Vysílání televize podporované venezuelskou vládou se snaží působit
neutrálně, i když velký prostor dostávají vyjádření z Ruska.

venezuelský moderátor 
Prezident Ruska Vladimir Putin kritizoval postoj západních států, které viní Moskvu za světovou inflaci. Konflikt mezi Ruskem a
Ukrajinou pokračuje.

venezuelská moderátorka 
Ruská a ukrajinská delegace hledají mírové východisko z konfliktu na Donbasu.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Indické televize o válce na Ukrajině informují už od jejího začátku prakticky 24 hodin denně 7 dní v týdnu, v angličtině, v
hindštině. Zničené budovy, ruské konvoje, záběry z několika ukrajinských měst na rozdělených obrazovkách. "Svět ve válce", to
říká předěl Republik TV mezi jednotlivými vysílacím segmenty. Ve studiu se střídají hosté a několik indických reportérů je také
přímo na Ukrajině. Mluví s ukrajinskými vojáky, vstupují do kontinuálního vysílání.

indický reportér 
Chtěl bych porozumět vašemu rozhodnutí vzít do ruky zbraň.

Navzdory neustálým ruským útokům, ukrajinská odvaha a chuť bojovat zůstává nezdolná.

Přinášíme mimořádné informace, které se týkají lidských ztrát ve válce.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Teď možná trochu úsměvná ukázka, která baví sociální sítě v Indii. Informování o válce je náročné i pro samotné moderátory.
Pokud například hostům ve vysílání režie omylem zamění jmenovky. Moderátor se tak rozčílil na ukrajinského novináře, o
kterém si myslel ale že je americký komentátor. Ten opravdový pan McAdams se ke slovu dostal až na úplném konci.

indický reportér 
Pane McAdamsi, pokud jste tak znepokojený situací na Ukrajině, tak tam pošlete svoje jednotky! Tady v Indii nás nepoučijte! Vy
lidi a ty vaše koloniální agendy!

americký komentátor 
Neřekl jsem ještě ani slovo, nevím, proč na mě křičíte.

indický reportér 
Nekřičím na vás, mluvím na pana McAdamse.

americký komentátor 
Já jsem pan McAdams!

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Během 48 hodin se sbalila a s týmem nastoupila do letadla a za 27 hodin poté už živě vstupovala z Varšavy. Reportérka
tchajwanské televize přijela do Polska před týdnem informovat zejména o humanitární krizi v souvislosti s válkou. Spojili jsme se
s ní v autě, když jela blíže k ukrajinské hranici.

reportérka tchaj-wanské televize 
Pokud jste to slyšeli, tak uvnitř Tchaj-wanu jsou obavy a se mluví o tom, že dneska se válčí na Ukrajině, zítra v Tchaj-wanu.
Skutečně se tu dějí válečné zločiny. A jako novinářka, pokud se tohle děje přímo před vašima očima, tak je to normální o tom
informovat tak, jak to je.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Nemůžeme vynechat jak doposud o válce informovala čínská média.

čínský redaktor 
Jsem právě v první linii u Mariupolu. Záchranný vůz právě zachraňuje raněné z bojových pozic u Mariupolu.

ruský voják 
Ty jsi čínský novinář?

čínský redaktor 
Samozřejmě, že jsem!
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ruský voják 
Pojďte blíž, pojďte blíž, ano!

čínský redaktor 
Jo, to je skvělé!

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Tady je jeden příklad toho, co vidí v televizi Číňané. Čínský korespondent zpovídá ruské vojáky, natáčí reportáže v ostřelované
městech, včetně Mariupolu. Mluví s místními, kteří mu dosvědčují a teď dobře poslouchejte, jak ukrajinská armáda při ústupu
střílí do domů v okolních vesnicích.

čínský redaktor 
Nebojíš se?

ruský voják 
Ne.

čínský redaktor 
Proč?

ruský voják 
Už tohle dělám osm let.

čínský redaktor 
Pašák!

ruský voják 
To už se nedá vydržet.

čínský redaktor 
Děkuji mockrát!

ruský voják 
I Vám díky.

údajný obyvatel Ukrajiny 
Schováváme se ve sklepech. Vojáci nás varovali, že může přiletět odvetný útok z Ukrajiny.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Smrt novinářů. Ano, oni sami reportují o válce, ukazují tedy kam bomby dopadají, jak někdo střílí do lidí a díky své profesi tedy
světu vysílají extrémně důležité svědectví těch, kterým válka bere rodiny, domov a pocit bezpečí. Váleční zpravodajové a lidé,
kteří pro ně pracují, se už ale taky stávají oběťmi války. V týdnu jich bylo několik. Třeba dva američtí kameramani. Brant
Renaud, no a taky Pierre Zakrzewski. Tady. S ním palbu nepřežila ani jeho kolegyně ukrajinská reportérka. Seznam těch
zabitých novinářů je ale ještě delší. Ukrajinská média informovala minimálně o dalších dvou tamních reportérech. Proč těchto
případů přibývá? Copak si vojáci přestali všímat těch nápisů Press nebo jsou reportéři méně opatrní?

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Filmař Brent Renaud, kameraman Pierre Zakrzewski a jeho ukrajinská producentka Oleksandra Kuvšinovová. Reportér Viktor
Dudar, kameraman Jevhen Sakum. Doposud potvrzené novinářské oběti války na Ukrajině. Záběry krátce po nedělní smrtelné
střelbě na novináře ve městě Irpiň. Tento kameraman přežil. Jeho kolega takové štěstí neměl. Brent Renaud. První zahraniční
novinář, který zahynul v této válce.

Juan ARREDONDO, americký kameraman 
Přejeli jsme checkpoint a začali po nás střílet. Řidič to otočil, stříleli ale dál. Byli jsme dva, mého kamaráda Brenta Renauda
zastřelili a zůstal tam. Viděl jsem, že ho střelili do krku, pak jsme se rozdělili.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Renauda našli s Press kartou The New York Times. Tato fotografie se pak rozletěla do světa. Na Ukrajině ale točil pod značkou
magazínu Time.

redaktor; citace z magazínu Time 
Ztráta Brenta Renauda nás zdrtila. Jako oceňovaný filmař a novinář se věnoval nejtěžším příběhům po celém světě. V
posledních týdnech byl Brent v regionu a pracoval na projektu studia Time zaměřeném na globální uprchlickou krizi.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Afghánistán nebo Irák, tam ve válkách také natáčel. Stejně jako kameraman, televize Fox News Pierre Zakrzewski. Střelbě,
tentokrát v obci Horinka, podlehl den po Renaudovi.

americký moderátor 
Máme pro vás velmi těžkou zprávu. Na Ukrajině zemřel kameraman Fox News Pierre Zakrzewski. Pracoval s Benjaminem
Hallem, když na jejich vozidlo u Kyjeva dopadla palba.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Kromě kameramana a reportéra jela ve stejném autě také Oleksandra Kuvšinovová, ukrajinská novinářka a takzvaná fixerka
amerického štábu.
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Ilona ZASIDKOVIČOVÁ, redaktorka 
Toto je ukrajinská členka štábu Fox News. Dnes byla zabita spolu s jejich kameramanem. Fox News se oni ve své zprávě vůbec
nezmiňuje, že zemřela, potvrdila stanice až o den později. Důvod zpoždění nevysvětlila.

americký moderátor 
Můžeme nyní potvrdit, že při stejném útoku zemřela další novinářka. Oleksandra Saša Kuvšinovová zemřela spolu s Pierrem.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Přesné okolnosti těchto úmrtí známé nejsou. Roli mohla hrát nešťastná náhoda, brutalita útočící strany, ale i nepozornost
novinářů.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Bohužel to riziko je vysoké a bohužel i tam dochází ke zraněním, případně k úmrtím, k zadržení. Zkrátka je tam vysoké
nebezpečí pro lidi, kteří jdou na místo, odkud jiní lidé prchají.

Tereza ENGELOVÁ, válečná reportérka, HlídacíPes.org 
Už jste třeba unaven tím, že prostě takhle to je den za dnem, tak pak může docházet k určitým chybám, jo, a to se prostě může
stát úplně každému, ať člověk zkušený nebo nezkušený, protože zrovna ten reportér americký byl poměrně zkušený reportér.
On nebyl poprvé ve válce.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Ve větším bezpečí nejsou ani ukrajinští novináři. Kromě fixerky štábu Fox News zemřel při ostřelování televizní věže v Kyjevě
kameraman ukrajinské live TV. Boje na jihu Ukrajiny pak nepřežil lvovský reportér.

Země je teď nebezpečná pro všechny, kdo válečný konflikt pokrývají, takto se pod palbu dostal štáb Sky News. Zraněn byl
jeden z novinářů.

A další příklad. Reportéři Current Time TV v podobné situaci, kdy kolem nich vojáci střílejí. Novináře stejně jako civilisty v
místech války mělo chránit mezinárodní humanitární právo. Žádná ze stran konfliktu by podle něj na ně neměla úmyslně cílit,
jenže právě to přestává na Ukrajině platit.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
Viděli jsme také přímo útoky, úmyslné útoky na automobily, které byly označeny jako novinářka auta, takže jednoznačné, že při
té palbě ručními zbraněmi ruští útočníci dobře vědí, na koho útočí, že skutečně útočí na novináře.

Tereza ENGELOVÁ, válečná reportérka, HlídacíPes.org 
Rozhodně ruská armáda čím dál tím víc se zaměřuje i na civilní cíle a s těmi se prostě svezou i ti novináři, jo, protože novináři
informují především o těch civilistech. Tím pádem tráví ten čas společně a tím pádem jsou i na mušce. To, že mají na helmě
nápis press je do určité míry může ochránit, ale vůbec to nemusí být jako jistota.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Několika takovými nápisy je označen také štáb České televize, který natáčí v okolí Kyjeva, a to nejen na oblečení.

Pavel NĚMEČEK, kameraman ČT 
Tady je skutečně popsaný auto. Aby místní pochopili, že jsme novináři a napsali jsme to i v azbuce.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Kromě toho pro svou vlastní bezpečnost dodržují řadu dalších pravidel. Například mikrofon má Václav Černohorský ve vestě
proto, aby měl obě ruce volné. Třeba, kdyby musel najednou utíkat z dosahu střel. Kateřina Šalounová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Její jméno už před chvílí v reportáži zaznělo. Oleksandra Kuvšinovová. Ukrajinská novinářka, která spolu s kameramanem Fox
News v týdnu nepřežila střelbu ruské armády. Štábu americké televize v hlavním městě Ukrajiny pomáhala jako tzv. fixerka. Kdo
to je? Jde o pomocníka zahraničních reportérů, někdo vlastně místní, kdo umí dobře jazyk, kdo má kontakty a kdo kromě
rozhovorů dokáže zařídit třeba ubytování, anebo třeba taky přístup k internetu. Řekneme vám o této profesi a také o tom, co
všechno zahraniční novinářské špičky na místě potřebují, aby mohli vysílat.

americký moderátor 
Upřímnou soustrast tímto vyjadřujeme taky rodině novinářky Oleksandry Kuvšinovové. Saše - tak se jí říkalo - bylo 24 let.
Pracovala jako konzultantka. Našemu týmu pomáhala vyznat se ve městě, přinášet zprávy, mluvit se zdroji...

redaktorka ČT 
Běžně se o nich v médiích nemluví. Překládají, hledají kontakty, pomáhají a to jak velkým zahraničním štábům, tak i novinářům
z malých redakcí. Fixeři. Jednou z nich byla i Oleksandra Kuvšinovová.

americký moderátor 
Naši reportéři a producenti říkají, že byla pracovitá, vtipná, milá a statečná.

Tomáš ETZLER, novinář 
Jsou to lidi, kteří znají prostředí, jsou to lidi, kteří tuhle práci dělají delší dobu čili mají už kontakty mezi politiky, v armádě. Znají
historii své země, kulturu, pomůžou vám nakoupit, řeknou vám, kde jsou dobré hospody. Jsou vaší spojkou, vaším prostě
kontaktem na to prostředí, do kterého jste přijela.

Jakub SZÁNTÓ, zahraniční zpravodaj ČT 
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Zdaleka ne vždycky jde o novináře, byť novináři reportéři, kteří pomáhají jsou samozřejmě lepší. Někdy jsou to například
taxikáři, někdy to jsou náhodní lidé, kteří se zkrátka nabídnout.

Martin DORAZÍN, zpravodaj ČRo na východě Ukrajiny 
To jsou studenti nebo lidé, kteří pracují v mezinárodních firmách a angličtinu potřebují, takže ti, pokud mohou, tak samozřejmě
za peníze, ale najdou se i dobrovolníci, kteří prostě z vlastní vůle pomáhají novinářům. Taky jsme jeli s takovým člověkem, který
nás vezl do Charkova a nechtěl ani zaplatit ani za benzín nebo naftu nebo co to tam měl, nechtěl vůbec nic.

americký moderátor 
V celé oblasti slyšíme přetrvávající ostřelování...

redaktorka ČT 
Zejména novináři ze západních států teď potřebují fixery ze všech nejvíc. Na rozdíl od reportérů z postkomunistických zemí totiž
často nerozumí rusky ani ukrajinský.

Tomáš ETZLER, novinář 
Pro CNN v současné době na Ukrajině jsou naprosto nepostradatelný. Já sleduju, já vidím, kdo tam je. Oni mají podle mě 20,
25 fixerů na různých místech Ukrajiny, CNN je i v Polsku, mají tam v Maďarsku, Rumunsku, v Moldavsku. Fixeři jsou naprosto
nepostradatelní já si myslím pro každou zpravodajskou organizaci.

redaktorka ČT 
Ví, s kým dělat rozhovor, ví, kde je bezpečno. Podle slovenské reportérky Stanislavy Harkotové jsou lokální pomocníci důležití i
kvůli shánění ochranné výstroje. Neprůstřelných vest a helem je teď na Ukrajině nedostatek.

Stanislava HARKOTOVA, reportérka, Aktuality.sk 
Já spolupracuji s fixerem když pracuju vlastně na východě Ukrajiny na Donbase. Jmenuje se Artem a a já si pamatuji na naši
první cestu, kdy mě tedy vystrojil do všech těch helem /nesrozumitelné/ a o cestě mi říká, kdyby se teď stalo, že se dostaneme
pod ostřelování, tak rychle otevřeš dveře, sbalíš se. A jemu se stala vlastně taková příhoda, že jel se dvěma novináři a každý
se rozeběhl jiným směrem už na základě toho jeho vyprávění, jak to nemá vypadat v praxi.

redaktorka ČT 
Ačkoliv se mnozí novináři bez pomoci na Ukrajině neobejdou, sehnat fixera je prý v současné situaci obtížné.

Tomáš VLACH, spolupracovník ČT 
Lidi prostě nejsou, protože muži jsou v armádě, ty žurnalistky ženy vlastně jsou také nějak tak zaangažovány v tom válečné
zpravodajství, výběr není veliký. Ty ceny jsou strašlivě, strašlivě vysoké. V současné době vlastně, pokud bylo tedy před
válkou třeba 20, 30 EUR na den fixera, tak teďka je třeba 150, 200 EUR.

redaktorka ČT 
Říká reportér Tomáš Vlach. Zatímco třeba štáb americké CNN má na Ukrajině kromě fixerů taky inženýry a producenty, on
všechno zvládá sám. Potřebuje k tomu ale dobré vybavení, včetně techniky.

Tomáš VLACH, spolupracovník ČT 
Je dobré, když člověk, který jede autem, tak může mít víc věcí, může mít stativ, může mít 2 kamery, může mít prostě různé
přenosové zařízení atd.

Na předměstí /nesrozumitelné/ začal po ostřelování hořet několika patrový dům. Hasiči ho stále ještě hasí.

Stane se, a to se stává v oblastech, jako je Ukrajina, kde se tedy střílí šrapnely. Tak, že se probije kolo. Pokud se probije kolo,
je dobré mít s sebou kompresor přímo v autě, kterým to může člověk nouzově nafouknout, případně to je taková finta místních
obyvatel, že do toho vrážejí tzv. žguty, že vrazí do té pneumatiky kus gumy a pak ji nafouknou a vlastně tím se ta díra zacelí.

redaktorka ČT 
Stativy, kamery, mikrofony, ale taky náhradní baterie nebo karimatky. S plným autem jezdí na Ukrajině i štáby České televize.

Pavel NĚMEČEK, kameraman ČT 
...dostatečné množství. Kanystr, kdyby už se nedalo nikde natankovat.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Nejen kamery v kufru. Ve válce můžou hrát roli i záběry, které štáby natočí za jízdy v terénu.

Pavel NĚMEČEK, kameraman ČT 
Před každým odjezdem si připravíme kameru, abysme zaznamenali to, kdyby se něco náma stalo a nebo nějaký nenápadný
záběr. Asi přiděláme sem, co není nápadný. Můžeme vyrazit

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Auto jako obytný vůz. Hotelový pokoj jako střižna. Důležité je před natáčením ve válečné zóně vybavení zkontrolovat. Aneta
Rybová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Teď v Newsroomu ikonické, symbolické, novinářské fotky a také titulní strany. Mrtví civilisté, zraněné děti, obětí, anebo také
slzy těch přeživších. Dramatické situace, které už skoro měsíc fotografové světových médií zachycují v bombardovaných
ukrajinských městech. Jejich snímky přímo z míst bojů se tento týden tedy logicky dostaly na ty první strany velkých deníků i
magazínů. Třeba jako tento z Kyjeva v úterním New York Times. Ano, utrpení nad ztrátou blízkých, nepřekonatelný strach,
naprostá beznaděj. Důsledky agresivní války, které se teď takto na těch titulkách novin opakují často. Další momenty z titulek
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opět Aneta Rybová.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Zoufalství, bezmoc, úzkost, smutek, bolest. I to jsou emoce, které spojují většinu titulních stran dalšího týdne války. Výjevy
ilustrující tragédii na Ukrajině se ve světových médiích objevují denně. Tohle je třeba páteční titulky britských Timesů. Syn,
truchlící nad svou mrtvou matkou uprostřed silnice v Kyjevě. Nad tím možná jednoduchý, ale vypovídající titulek "Ukrajina
bojuje s Putinem". Podobně silnou fotografii použil třeba největší španělský deník El Mundo. S popiskem "USA a Evropská unie
odsuzují Putinovi válečné zločiny". Některé ze světových novin se v týdnu věnovaly také bombardování Mariupolského divadla.
Třeba jako páteční New York Times. "Daleko od domova, cítící strach". To je zase titulek u tohoto detailního snímku vyděšené
holčičky na první straně britského Daily Telegraf. Právě skrze dětské tváře teď novináři utrpení způsobené ruskou agresí
zobrazují často. Některé redakce i zvlášť kreativně. Třeba jako časopis Time, který na internetu zveřejnil tuhle interaktivní
obálku s titulkem "Odolnost Ukrajiny". Stejně jako předtím i tento týden vyšly noviny a časopisy s titulní stranou karikující
Vladimíra Putina. Tady příklad britský politický magazín The New Statesman. Jméno ruského prezidenta se ale objevilo i v
bulváru. Třeba Daily Star píše o jednosměrné letence a vystřelení na Jupiter. Výraznou obálku pak zvolil Die Economist, podle
kterého se Putin mění ve Stalina jedenadvacátého století. Titulní strany světových deníků ale zaplnil v uplynulých dnech hlavně
ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Wall Street, Journal Washington, Post New York Times, El París, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, ale i další média svá vydání ve čtvrtek otevírala fotografií, na které promlouvá k americkému kongresu.
"Vyzývám vás, abyste udělali víc", vzkázal jeho členům, a to i skrze emotivní video, které pak kolovalo na sociálních sítích.

Ještě o jedné události se v týdnu psalo v médiích, těch českých i v těch zahraničních. Cesta tří evropských lídrů do Kyjeva. O
tom ale už víc Kristina Tůmova.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Premiéři s ukrajinským prezidentem u jednoho stolu. Fotografie, která se z různých úhlů objevila hned na několika titulních
stranách světových médií. K nim se ještě podrobně dostanu. Nejdřív se ale pojďme podívat na zákulisí narychlo domluvené
schůzky. Novináři se totiž o ní dozvěděli i skrze tento tweet Petra Fialy zveřejněný v úterý 15. 3. v 8:24 ráno. V tu dobu už jsou
předsedové vlád Česka, Polska, Slovinska ve vlaku a téměř na ukrajinské hranici a média se chtějí na schůzku dostat.

Václav SMOLKA, mluvčí, Úřad vlády 
Ve chvíli, kdy my jsme zveřejnili informaci, že míříme do Kyjeva, tak se se mnou Václav Černohorský a další čeští novináři, kteří
tam působí, spojil. A já jsem prostřednictvím mluvčího prezidenta Zelenského se snažil docílit toho, aby byl vpuštěn na tu
tiskovou konferenci.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Kolem úterního poledne ale stále ještě nejsou setkání téměř žádné informace, jak ve studiu ČT24 popsal Václav Černohorský.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Já jsem oslovil úřad ukrajinského prezidenta s otázkou po nějakých detailech, ale tu návštěvu určitě provázejí přísná
bezpečnostní opatření a také z jejich strany informační embargo.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Ostatně málo informací mělo samotné tiskové oddělení české vlády.

Václav SMOLKA, mluvčí, Úřad vlády 
Ty, které jsme měly, tak jsme vlastně okamžitě předávaly novinářům, se kterými jsme byli v kontaktu.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Získání několika málo detailů ten den novinářům pomohl například twitterový účet vedoucího polské premiérské kanceláře. O
čtvrt na jednu tweetoval, že premiéři jsou u Lvova a pokračují do Kyjeva. Další fotografie z cesty se objevily později odpoledne i
na profilech polského předsedy vlády Mateusze Morawieckého a na účtu Petra Fialy. Informací je ale stále málo, ale reportéři
už alespoň zhruba vědí přesný čas a místo.

moderátor ČT 
Schůzka by měla každou chvíli začít, kolem devatenácté hodiny, ale zcela logicky pochopitelně úplně přesné informace kolem
tohoto setkání k dispozici mít nemůžeme.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Potemnělým vyprázdněným Kyjevem jdeme na setkání prezidenta Zelenského.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Přísná bezpečnostní opatření, možná o trochu striktnější než obvykle a také nebývalé množství zbraní. Tím museli novináři
projít, než se dostali do místnosti vyhrazené pro média.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Odhadem počtu novinářů myslím, že to bylo něco kolem 15. Zhruba 4, 5 televizních štábů, fotografové.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Co následovalo poté? Dlouhé čekání bez možnosti informovat o tom, co se právě děje.

redaktor; citace Václav Černohorský 
Po čtyřech hodinách bez telefonu v prezidentském paláci v Kyjevě mohu touto cestou potvrdit, že se prezident Zelenskyj setkal
s premiéry Petrem Fialou, Mateuszem Morawieckim a Janezem Janšou.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Teď k tomu, co jsem slibovala na začátku. Takhle o schůzce premiérů tří států unie s Volodymyrem Zelenským psala zahraniční
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média. "Historické setkání, Evropa v tom nejlepším světle" informoval Bild. "Dramatická návštěva během zákazu vycházení a v
době intenzivních útoků Ruska", to se píše v textu The Washington Post. "Evropa je s vámi", úvodní věta článku CNN. Média
všímala také v jaké tajnosti se schůzka připravovala. "Ojedinělý akt solidarity" nebo "Hazardní cesta". V televizních vysílání ze
setkání udělali téma číslo jedna.

moderátor CNN 
Před chvíli jsme se dozvěděli, že premiéři Polska, České republiky a Slovinska míří do Kyjeva. To je jako kdyby světoví lídři jeli
do Londýna během bleskové války.

redaktor 
Překvapivě dnes ráno tři lídři států EU přijedou sem do Kyjeva, doprostřed válečné zóny.

redaktorka; citace: Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce 
Několik východoevropských států přišlo s iniciativou, aby podpořily Ukrajinu v odboji proti ruské invazi.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Velký problém pro média, tedy konkrétně pro ty komerční. Inzerentům, kteří si v nich platí reklamu, ta válka takzvaně moc
nevoní, tak raději své kampaně stahují. Jen aby nebyly jejich značky vidět třeba vedle strašných válečných fotek. Je to
paradox. Čtenost, sledovanost zpravodajství roste, protože lidi to logicky zajímá, ale peněz do médií přesně v té stejné době
ubývá. Teď na to upozornil třeba Erik Tabery z Respektu. Spojit svoji značku nebo výrobek přímo s obrázky zkázy a lidského
utrpení zkrátka hodně inzerentů nechce, jenže velká část médií je právě těch příjmech z inzerce existenčně závislá.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Kyjev 24. února. Sirény varující před bombardováním a vedle nich kuřecí nugety, vychlazené pivo a tancující kovboj. CNN i síť
restaurací se staly okamžitě terčem kritiky. Následovalo úplné stažení spotu a omluva společnosti Applebees. A podobná věc je
noční můrou všech marketérů. Inzerenti a zadavatelé reklam totiž svou značku s válkou neradi spojují, a to platí i v Česku.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Například, když se hovoří o nějakých tragických vojenských útocích, při kterém zahynuly děti atd. tak spousta prostě značek
vedle toho nechce být.

Marek HLAVICA, ředitel, Asociace reklamních agentur 
Jistý stín toho obsahu padá potom na ty značky, které v té inzerci figurují.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ti spotřebitelé se vlastně potom spojí nějakou negativní emoci s tou jejich značkou. Takový typický příklad třeba může být, když
jsou požáry, tak nabízení prostě nějaký krbových kamen nebo cokoliv, co souvisí s ohněm.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Inzerenti domluvené reklamy buď úplně ruší nebo je odkládají na dobu, kdy válka nebude tématem číslo jedna.

redaktorka; citace: Aneta KOUDELKOVÁ, vedoucí firemní komunikace Vltava Labe Media 
Někteří partneři nechtějí být spojováni s válečným zpravodajstvím. Pro ně pak hledáme možnosti, jak jim co nejlépe vyhovět a
nabídnout vhodnou alternativu.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Jenže příjmy z reklamy jsou pro většinu médií hlavním zdrojem financí. V ještě horší ekonomické situaci jsou ti, kteří mají své
novináře přímo na Ukrajině. Válečná žurnalistika je totiž poměrně drahá.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Jako Respekt jsme třeba na té Ukrajině jako často. Vlastně v některých chvílích jsme tam měli dokonce 2 týmy a ta novinařina,
která jako není z kanceláře, je opravdu nákladná.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Zájem o zprávy z Ukrajiny je ale velký. Třeba jen počet čtenářů zpravodajských webů se od vypuknutí války zvýšil v průměru o
700 000 denně.

Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Pro nás bude samozřejmě i důležité potom po nějakém vyhodnocování, třeba, kolik lidí si nás nově předplatí nebo obnoví to
předplatné, protože samozřejmě jako potom ten čtenářský zájem tzn. v podobě toho placení za ten obsah, tak může část toho
propadu nějakým způsobem kompenzovat.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Navíc tištěné tituly teď zatěžují i vyšší ceny tiskařských prací a papíru. Nahoru je dostala pandemie i inflace. Zuzana Tejnická,
Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Uvádíme v tomto pořadu lži na pravou míru. Tak třeba, že prý firmy, že prý propouštějí české zaměstnance a nahrazují je
Ukrajinci, anebo popelnice jsou, že prý přeplněné obědy, které odmítají uprchlíci z války jíst. Je tohle normální? Jsou to zase
další dezinformace, které si někdo vymýšlí a beztrestně na lživých webech šíří nenávist. Přehled nejkřiklavějších hoaxů a jejich
faktcheck, tedy ověření, připravila opět Kateřina Šalounová.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Vyhazují jídlo, opovrhují oblečením, které není nové nebo značkové, neváží si lidí, kteří je připravují z ukrajinsko-slovenských
hranic a Čechům berou práci a peníze. Nic z toho není pravda, přesto se to na sociální sítích píše, sdílí a komentuje. Třeba
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tyto fotografie, které mají dokazovat, že jídlo určené pro uprchlíky v pražském Kongresovém centru končí v koši, vyvracel i
ministr vnitra. Ve skutečnosti totiž vůbec nejde o jídlo pro Ukrajince a už vůbec nebylo v Kongresovém centru.

Petr GONGALA, koordinátor projektu Demagog.cz 
My jsme dohledali, že je to nonsence, že tam prostě byla fotka z náhodného kontejneru, kam se vyhazuje jídlo z jakéhokoliv
českého supermarketu nebo obchodu, no a ten autor to takhle nepravdivě spojil s uprchlíky.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Podobných obrázků lze dohledat víc. Tady pár dalších příkladů. A tady zase několik statusů. I v těchto případech je skutečnost
jiná.

redaktorka; citace: hoaxy z Internetu 
O oblečení není zájem, protože není značkové. Jídlo je podřadné. Šunkové konzervy. Takže milá Ukrajino, polib mi. Uprchlíci
odmítají použité věci, když nejsou peníze, tak si nebudou vybírat.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Náladu dezinformátorů vůči uprchlíkům dokládá i tento obrázek. Autor poptává ukrajinský pas. Prý mu přinese výhody. Zmiňuje
neomezená data, 5 000 Kč a bydlení a zdravotní pojištění zdarma. Anebo tento hojně sdílení ale překroucený příběh, jak muž
jménem Petr Liška převážel z hranic ukrajinské matky s dětmi.

redaktor; citace: Petr Liška, autor hoaxů 
U Červeného kříže nafasovali SIM kartu s neomezenými daty pro Evropskou unii, power banku, nabíjecí kabely, tablet pro děti
na cestu. Každý deku, samozřejmě nerozbalenou, novou. Každý polštář, snídani teplé nápoje, včetně kakaa pro děti.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Server manipulátoři.Cz příběh konfrontoval s vyjádřením člověka, který konkrétní Ukrajince ubytoval.

redaktor; citace: Louis Hagen, ubytovatel ukrajinské rodiny 
Ženy a ani děti nedostaly tablet ani powerbanky ani deky. Dostaly hygienu a nějaké jídlo, ale ne plné tašky.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
A ještě jeden příklad. Tutoa řadu dalších historek vyprávěla svým fanouškům novinářka bulvárního deníku Super.Cz Gabriela
Wolfová.

Gabriela WOLFOVÁ, redaktorka Super.cz 
Nabídnete prostě v Dobřichovicích krásný byt, mimochodem v bytě vířivka, takže jenom ať si řekneme, že ten byt je prostě
krásnej. Nastěhuje se tam ukrajinská rodina a první věta je: "Jsme chtěli blíž Praze." Ok, já jsem si myslela, že hlavně chcete
být v bezpečí. Tak ne.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Příběhy se snažil ověřit Deník N nebyl ale úspěšný. Novinářka následně video smazala a omluvila se.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Dobrý nápad jednoho novináře a taky jedno velmi dlouho prošlé balení kakaa. A teď jsou z toho tisíce korun na pomoc
Ukrajině. Říkáte si, jak tohle spolu souvisí. Tak to Granko z roku 1981 někdo přinesl do skladu humanitární pomoci v Karlových
Varech a redaktor rozhlasu napadlo tuhle raritu vydražit. Za nás tedy lajk. A kolik korun to vyneslo a kam půjdou?

Dominik HRON, redaktor 
Větší částky se objevily, opravdu 50 000 Kč a po chvíli ještě úplně finální těch 100 000 Kč. My jsme se rozhodli, že ty peníze
opravdu by měly pomoct lidem z Ukrajiny a společně s kolegou Martin Štorkánem z Českého rozhlasu jsme se rozhodli, že
vybereme neziskovou organizaci Člověk v tísni, konkrétně SOS Ukrajina, sbírku na uprchlíky.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Alespoň pár témat, pár minut mimo válku ještě dnes nabídneme, i když to první opět souvisí s Rusy. Každopádně tady je
nabídka toho, co se tedy do 11 ještě do pořadu vejde. To první téma, které už jsem naznačil, to je špionážní aféra na
Slovensku, no a v ní hraje roli taky dezinformační web. Naučte se, prosím, hledat a stáhnout si náš novinářský podcast, který
se jmenuje Background ČT24. Dnes s Radkem Petroněm, který sledoval třeba kauzu Rath nebo kauzu Dbalý. Záznam je k
dispozici na YouTube, Spotify nebo Google podcast. Za chvíli ukázka. A po pauze i naše lomeno vaše snad oblíbená rubrika
čtvrtstoletí. Vrací se do Newsroomu. Dnes tvář Černých ovcí Iveta Fialová.

slovenský moderátor 
Slovenský špioni, kteří pracovali pro Moskvu, dostávali od ruské rozvědky 10 000 EUR.

Slovenskem otřásá špionážní aféra, /nesrozumitelné/ Který se přiznal k vyzvědačství pro Rusko, zradil za 500 EUR.

Bezpečnostní složky státu odhalily špionáž pro ruské velvyslanectví. Rezort diplomacie vyhostil tři pracovníky ambasády.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A na Slovensku je velká kauza s výrazným přesahem i do dezinformačních médií. Policie tam ve velkém zatýkala kvůli špionáži.
Mezi zadrženými je taky muž, který přispíval na tamní proruský web Hlavné zprávy. Ten už nefunguje. Připomenu, že v kauze
jde o údajnou špionáž pro Rusko. Za to Slováci vyhostili hned 3 diplomaty z Kremlu. Kolega Jan Řápek se teď spojil s
redaktorem slovenského Deníku N, protože právě tyhle noviny vše odstartovaly. Popíšeme co, že se to tam vlastně stalo a jak
na to média v zemi zareagovala.

redaktor Deníku N 
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Jde o případ kdy slovenské vojenské zpravodajství odkrylo síť informátora ruské vojenské zpravodajské služby GRU a tím
hlavním řídícím důstojníkem byl Sergej Solomasov, zástupce slovenského přidělence Ruské federaci na Slovensku, vystupují
tam další tři osoby.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Jaká byla tedy role dopisovatele internetového portálu Hlavné zprávy?

redaktor Deníku N 
Gombár byl styčnou osobou právě toho Solomasova, který vedl zřejmě tu slovenskou pobočku GRU. Zachytilo ho video, kde
toh Gombára přemlouvá ke spolupráci. Ten samozřejmě souhlasí.

Sergej SOLOMASOV, vedoucí slovenské pobočky GRU 
Říkal jsem v Moskvě, že jsi takový dobrý chlapec. Máš hodně kamarádů, taky slovenskou mafii. Moskva rozhodla, že budeš
takový lovec.

redaktor Deníku N 
Gombár samotný nemá nějaký zásadní informace. Má to být člověk, který měl dělat nábor pro GRU. Hlavné zprávy často
ztráceli trošku na vlivu. To je takový web, který patřil mezi prvé weby, také to dezinfoweby fungují někdy od roku 2016 a byl už
obehraný, okoukaný, takže se ty lidi pomalu přesouvají na jiné weby. Zkrátka po invazi parlament zrychlenou formou schválil
zákon, podle kterého je možné, aby Národní bezpečnostní úřad výpovědi, které představují bezpečnostní hrozbu anebo jsou
nějakými /nesrozumitelné/ ruské informační války. Zatím jsou vypnuté 4 weby.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Jak velký význam má tato kauza na celou slovenskou společnost? Vlastně ještě mě zajímá, kolik mediálního prostoru se v této
chvíli uzmula tato kauza?

redaktor Deníku N 
První dny určitě hodně, začínali tím zprávy samozřejmě a myslím, že to má vliv minimálně takový, že někteří lidé, kteří váhali, že
Rusko tu má nějaké zásadní zpravodajské aktivity, pochopili že je to opravdu tak.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Jak se tomu věnovalo, například právě vaše médium Deník N?

redaktor Deníku N 
Naše médium se tomu věnovalo tak, že vlastně my jsme přišli s tím jako první. Malí jsme první text a zveřejnili jsme to video, kde
ten Solomasov přemlouvá toho novináře z Hlavných zpráv, aby s ním spolupracoval. Jde o to, že my máme prostě dlouhodobě
dobré informace z různých zdrojů, z bezpečnostních složek.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A další díl našeho video podcastu. Dnešní téma rejstříky, katastry, databáze, no a v nich stohy zdánlivě nutných dokumentů a
listin. Jenže když se tím probere dobrý novinář, dokáže najít velké věci. Hostem hodinového povídání, které najdete pod
názvem Background ČT24, byl investigativní novinář Radek Kedroň. Prý ho kdysi přestalo bavit pracovat jen s anonymními
zdroji.

Radek KEDROŇ, investigativní novinář, Seznam Zprávy 
To je taky, co těm svým lidem se snažím předávat, že mi ty nejmenované zdroje nestačí a mám za to, že je to občas, že je zatím
někdy i lenost těch novinářů, zkusit se dopracovat k těm on record zdrojům, případně získat nějaké listiny. V tu chvíli já si jsem
úplně jako jistý. Takže je to takový jako možná zbytečné puntičkářství, ale vždycky říkám, jako neříkejte mi to tady mimo
záznam, přineste mi radši papír, na kterém to bude černé na bílém. Já s tím jako naložím podle svého. Ostatně si myslím, že to
zvyšuje důvěryhodnost.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
No a teď už je čas na trochu odlehčenou rubriku zahraničních zajímavostí. Dnes se podíváme na to, jak se novináři potýkají s
automobily a dopravními prostředky. Začneme v Brazílii. Tamní televize si všimla dovedností, které podle ní má být adept na
post řidiče amerického prezidenta. Záběry jak z počítačové hry, napadne kdekoho. Je to pravda, televize odvysílala simulaci
závodní hry.

brazilský moderátor 
Dávejte pozor, co musí řidič umět, aby dostal oprávnění. Tady se podívejte na prezidentské auto. Podívejte, co musí dělat v
případě útoku nebo narušení. Musí řídit pozpátku. Jak to jenom dělá?

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Variaci na populární seriál Setkali se u Kolína jsme mohli vidět ve Spojených státech. Podobné momenty, kdy se reportér před
živým vstupem setká se členem rodiny vídáme i u nás. Syn a matka se potkali v Los Angeles.

americký redaktor 
To je moje máme, počkej.

matka redaktora 
Ahoj zlatíčko.

americký redaktor 
Snažím se pracovat, zavoláme si. Tohle je DeAngelo, pozdrav ho. A nezdržuj provoz, jsou za tebou auta.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
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No a teď doopravdy živé vysílání s názornou ukázkou. Reportér této americké televize natáčel na jedné rušné ulici. Při slovech,
že se jedná o velmi nebezpečné místo se jedna nehoda přímo stala a řidič z místa ujel.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Úřady o Hoover Street mluví jako o jedné z nejnebezpečnějších ulic v celém Los Angeles.

americký redaktor 
A podobná situace ještě jednou. Tentokrát se přesuneme na okraji Atlanty. Reportérka hovoří o nebezpečné rychlosti
některých řidičů. Přeruší ji zvuk motoru vozu, který jede nebezpečně rychle.

americká redaktorka 
Lidé, kteří chtějí tyto kamery, uznávají, že to bude těžký boj. Tady to je, můžete slyšet zvuk toho, jak někdo jede moc rychle.
Víme, že vysoká rychlost je velkým problémem napříč celým regionem.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Takzvaní šmejdi, ti energetičtí nebo na předváděcích akcích. No, ale taky třeba uzavírání smluv po telefonu nebo neochotní
státní úředníci. Tak tomu všemu se věnuje už přes 20 let v Černých ovcích, kdysi tedy za práva spotřebitelů dlouho bojovala s
novinářem Vladem Štancelem. Poté, co její kolega před pěti lety zemřel, tak vede ten pořad sama. Iveta Fialová a její mediální
čtvrtstoletí.

Iveta FIALOVÁ, moderátorka 
Vítejte u Černé a bílé. Tady jsem nebyla žádné poupátko. To tady já jsem nastoupila do České televize poměrně ve zralém
věku v roce 2000 a tehdy jsem si myslel, když mě v životě může nic překvapit. Přemýšlíte, kam se vydat na výlet v době, kdy je
počasí nevyzpytatelné? Jeďte na zámek Sychrov do severovýchodních Čech. Jeho název je příznačný vznikl od slova sychrati,
neboli zimou se klepati. Tohle bylo krásné, protože to není konfliktní, že jo. Kam na výlet. To je jasné?

Dobrý večer u pořadu Před půlnocí. Tím, že se to vysílalo před tou půlnocí, tak tedy člověk musel zůstávat dýl. Já jsem z
Kladna, takže nemělo cenu jet domů a zase zpátky, ale já jsem byla nervózní už od 10 ráno. Vladu, proč se tváříš, tak smutně?

Vlado ŠTANCEL, moderátor 
Ale, lidem už dneska nemůžeš věřit ani slovo. No v jednom obchodě mi slíbili, že až naprší a uschne, uznají mi reklamaci.
Napršelo, uschlo a nikdo nevolal.

Iveta FIALOVÁ, moderátorka 
No Vlado. Na něj vzpomínám při každém natáčení. Nejen mě strašně chybí, celému štábu, protože byl bavič, když jsme natáčeli
ty spojováky, tak musím říct, že už mě dlouho nebolelo břicho od smíchu tak, jako když jsme točili s Vladem. Už to bude 6 let
letos, co zemřel a nejhorší bylo, když jsem to měla oznámit divákům. Vážení diváci, máme pro vás velice smutnou a
neuvěřitelnou zprávu. Dnes před pár hodinami jsme se dozvěděli, že náš kolega Vlado Štancel náhle zemřel. Je nám to moc
líto. Bude nám chybět. Nechtěla bych si to někdy zopakovat, bylo to strašné. Když jsme se to dozvěděli, tak jsme byli jako
opařený a všichni jsme seděli půl hodiny beze slova a říkali, co budeme dělat, co teď , komu to říct.

Vítejte u Černých ovcí, které jsou pro vás připraveny poprvé v tomto roce s novou znělkou a s novou stopáží. To, co zůstává
stejné, je naše snaha poradit vám a pomoci s vašimi problémy. No, radíme, pomáháme s problémy lidem už vlastně 30 let, to
bude letos.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Děkuji za váš čas věnovaný Newsroomu, věnovaný magazínu o médiích. Příští neděli se na vás opět těšíme. Díky, dobrou noc.

Válka na Ukrajině trvá přes tři týdny
TV , Datum: 20.03.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.03.2022 03:09 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 369 302,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Roman FOJTA, moderátor 
Kritická situace zůstává v Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinští obránci bojují s ruskými vojáky přímo v ulicích. Bomby
dopadají i na civilní objekty, ve kterých se skrývají lidé. Záchranné práce komplikují nekončící boje. Kvůli nim jsou značně
omezené i dodávky základních věcí nutných k životu, jako je voda a potraviny.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Muž proti muži, vůz proti vozu. Tvrdé střety v Mariupolu trvají, i když tento boj mají Ukrajinci téměř za ztracený. Město může být
prvním půlmilionovým centrem v ruských rukou, i když velká část lidí už v něm není, nebo nechce být.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Blokáda Mariupolu se zapíše do dějin válečných zločinů.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Úřady mluví o zničení Azovstalu, jednoho z největších hutních závodů v Evropě. Bomby dopadly na další provizorní úkryt. V
umělecké škole bylo 400 lidí. Stav jiné budovy ukazuje video místního studenta.

Vitalij NIKITIN, 
"Osvobodili" nás od výuky. Panebože!

Jan ŠILHAN, redaktor 
Cesta ze zničeného Mariupolu je stále složitější. Podle městské rady Moskva donutila tisíce lidí odejít proti své vůli. Ruská
provládní stanice skrze uprchlíky na Krymu ukazuje jiný příběh a jiné viníky.
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Irina, uprchlice z Mariupolu 
Je to tam peklo a věřím, že Ukrajina za to může.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Za tyto rušné chvíle může přiznaný útok Ruska. Nemocnici v Mykolajivu zaplnili vojáci. Někteří jen otřesení, jiní bojující o život.
Lékaři pečují o 50 členů nedalekých kasáren. Další desítky včerejší úder nepřežily.

Alexandr, přeživší voják 
Zvedl jsem se, vzal zbraň a poté přišel ohromný výbuch. Nikdy na to nezapomenu, všechno se otřáslo.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Rusko mezitím oznámilo další zasažené cíle, mimo jiné výcvikovou základnu poblíž Žitomiru.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Bylo zabito víc než sto členů speciálních sil a zahraničních vojáků.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Údaje nelze potvrdit. Moskva navíc uvádí, že už podruhé použila hypersonickou střelu. Pro běžnou obranu prakticky
nepolapitelnou. Právě útoky ze vzduchu chce Rusko podle Západu ještě zvýšit a vyrovnat tak problémy pozemních vojsk. V
postupu jim brání i ukrajinská taktika záměrně ničit přístupové cesty. I tohle je obrázek války. Nad ukrajinskou vlajkou se lidé
společně povzbuzují, ale taky truchlí.

účastník pohřbu v Dnipru 
Zemřeli pro svou rodinu, pro svou zemi. Věděli proč. Zemřeli za svobodnou Ukrajinu.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Vojáci své padlé kolegy doprovází při rozloučení, smutečním pochodu i během pohřbívání. Navzájem si to prý všichni slíbili. Jan
Šilhan, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
Dění na Ukrajině teď okomentuje Jan Kofroň, politický geograf z katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Dobrý večer. Díky za pozvání.

Roman FOJTA, moderátor 
My se podíváme na bojiště, z těch kusý informací, které máme, dá se odhadnout, co to sledujeme, jestli jsme svědky patové
situace, jak o tom dnes mluvil poradce ukrajinského prezidenta, nebo jestli je to, řekněme, nějaká přestávka, nějaké
nadechnutí před nějakou zásadnější ofenzívou, kterou chystá Rusko?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já se domnívám, že ještě nejsme v patové situaci. Rusko má zhruba tak odhadem týden, možná týden a půl na to, aby se
pokusilo o nějakou větší akci a pak se do toho patu skutečně dostaneme. To znamená, lze očekávat, že Rusové se v
následujících dnech ještě pokusí o nějaký posun. A je pravdou, že pokud se jim to nepovede do těch několika dnů, tak v ten
okamžik pravděpodobně nadejde nějaká klidnější fáze, kdy střílet se bude pořád dál, ale ty větší pohyby vojenských jednotek
zřejmě ustanou na nějaký čas.

Roman FOJTA, moderátor 
Proč ta lhůta několika dnů a co se stane, pokud se to tedy Rusům povede?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Tak proč několika dnů, protože Rusko pravděpodobně ještě nějaké síly k útoku má, snaží se rozvíjet útok zejména na
jihovýchodě. Viděli jsme těžké boje o Izjum na jedné straně, na druhé straně boje nad Mariupolem, kde se zřejmě Rusové snaží
provést nějaké obklíčení nebo částečné obklíčení těch jednotek ukrajinských, které bojují proti separatistům. Kdyby se jim to
povedlo, tak by měli samozřejmě velký vyjednávací trumf v rukou a na druhou stranu ta ruská vláda prostě má ztráty, ne úplně
malé, zároveň má nějaké logistické potíže, takže lze očekávat, že zas příliš mnoho času nemá k tomu, aby provedla nějaký větší
tah.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak zásadní jsou teď pro Ukrajinu dodávky zbraní ze zahraničí, řekněme, v tom horizontu týdne, aby byla připravena na
případnou ofenzívu?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Tam si myslím, že už toho příliš změnit nedokážeme. Prostě ty věci, které dostaly v posledních týdnech, tak buďto mají, dokázali
je přemístit na ty podstatné úseky fronty, anebo je ještě nemají nebo je teprve dostanou, než to přemístí třeba z oblasti Lvova
někam právě k Mariupolu, tak to bude trvat nějaký čas, takže tam bych řekl, že tam jde spíš o to, co jsme dodali v těch
posledních týdnech, nikoliv o tom, co dodáváme právě tento okamžik.

Roman FOJTA, moderátor 
Z těch informací, které máme, jak moc je ten nepoměr v technice mezi Ukrajinou, Ruskem.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Takhle. Ten nepoměr tam nějaký je, ale většinou lidé mají tendenci se příliš fixovat na tu techniku nebo technologii. Při tom my
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z literatury víme, že to co jen nejzásadnějším faktorem, který ovlivňuje výkon na bojišti, tak je to taktika. A samozřejmě to, aby
ten zejména slabší obránce přizpůsobil nějakým způsobem, tu svoji taktiku, to může v některých oblastech, má třeba poněkud
horší techniku, což je ten třeba ukrajinský případ.

Roman FOJTA, moderátor 
Ukrajinci se aktuálně obávají, že se do bojů zapojí Bělorusové. Pokud by k tomu došlo, jak zásadně by to mohlo změnit situaci.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Pokud by se skutečně Bělorusko do té akce pustilo a poslalo by tam třeba 2 plné brigády nebo něco takového, tak by to mohlo
být docela výrazný zlom. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že běloruská armáda je primárně složená z branců, tak já se
nedomnívám, že je Bělorusko schopné v tenhleten okamžik tam vyslat tak velkou sílu, ani ne kvůli bojové připravenosti, ale
zejména kvůli tomu, že ti Bělorusové, jak asi víme, nejsou z Lukašenka úplně nadšení. A představa, že by běloruští branci
nadšeně bojovali na straně Ruska, je poněkud zcestná. Pokud by se přece jenom o to Lukašenko pokusil, tak já si myslím,
bude mít velký problém vůbec dát dohromady a ekvivalent třeba dvou tří posílených praporů, a v takovém případě samozřejmě
ten efekt by zas tak velký nebyl.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud odhlédneme od bojiště, pokud by se zapojilo Bělorusko, jak by to měnilo celkovou situaci. Přece jenom by to byl zase
určitý druh eskalace, jak velký tlak by to vyvíjelo na západ, aby také něco podnikl.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Tohle to si nedovolím odhadnout, protože už tenhle ten okamžik prostě Bělorusové poskytují území. Oni jako na nějaké faktické
úrovni jsou, součástí a toho bojujícího Ruska a tohle to spíš, jestli něco, tak by prostě ukazovalo, že Lukašenko se rozhodl v
tom svém přimykání k Rusku zajít úplně do extrému.

Roman FOJTA, moderátor 
My jsme tady před chvílí viděli rozhovor s panem Dědkem, který rozjíždí kampaň We must act, usiluje o to, aby se západ do té
kampaně na Ukrajině zapojil. My známe ten postoj NATO, které nechce eskalovat konflikt. Čili je to podle vás správně, nebo
naopak už jsme teď v situaci, kdy by NATO mělo přestat říkat, co neudělá, mělo by začít říkat, co by mohlo udělat.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Z naší pozice nebo jiné pozice tady, kdybych cokoliv řeknu, tak to bude, tak to bude v podstatě vyznívat tak, že já říkám
Američanům, Němcům a Francouzům, co mají dělat, protože Česká republika samostatně, tahleta akce samozřejmě není
schopna, takže to je první problém. Druhý problém je, že prostě nějaké riziko eskalace tu je, a ta eskalace může vést
hypoteticky i k jaderné válce a tam musíme velmi pečlivě vážit, jestli ty případné zisky, zavedení třeba bezletové zóny, jsou
vyváženy, byť nízkým, ale přesto existujícím rizikem třebas jaderné eskalace, a to je podle mě důvod, proč se NATU do toho
příliš nechce. A v tento okamžik za mě osobně bych řekl, že to je spíše rozumnější postoj.

Roman FOJTA, moderátor 
Možná i v tomhle ohledu nakolik pro NATO nebo vůbec z toho pohledu NATO pracuje čas, protože ten konflikt trvá téměř
měsíc. My vidíme, že Rusové mají velké problémy, že si v podstatě nejsou schopni poradit, když to řeknu, takto možná hanlivě,
v uvozovkách se čtyřicetimilionovou Ukrajinou. Měli by skutečně zájem za takovéto situace eskalovat konflikt a poštvat proti
sobě NATO?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já si myslím, že přímo ten zájem nemají. Jiná věc je, kdyby NATO aktivně vstoupilo do toho konfliktu. V ten okamžik samozřejmě
ten jejich kalkul může být jiný. Oni se mohou obávat totální porážky, protože v tomhle okamžik, jak jste řekl, ono se jim nedaří,
ale zároveň nemůžeme říct, že by Rusové byli poraženi. Oni prohráli na nějaké, řekněme, politicko-ekonomické rovině, aspoň
do určité míry. To, co se děje na zemi, to bych nazval nevítězstvím, ale kdybychom my vstoupili do toho konfliktu, tak jim prostě
může hrozit reálná porážka. V ten okamžik ten jejich kalkulus se může fakt radikálně změnit.

Roman FOJTA, moderátor 
A platilo by to i kdyby ten konflikt nepřerostl na území Ruska, že by se držel stále v hranicích Ukrajiny.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Otázkou je, jestli tohleto jde zajistit?

Roman FOJTA, moderátor 
To já nevím, čekal jsem odpověď od vás.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Nejsem si tím stoprocentně jist, jestli by to bylo tak jednoduché.

Roman FOJTA, moderátor 
Dobře pojďme k politickým konotacím, jak velký vliv by na postoj Ruska mohla mít Čína a odpovídá ten její postoj zatím té
deklarované neutralitě?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Čína by teoreticky mohla mít docela velký vliv na ruské chování, protože víme, že Čína přece jenom, jak jste řekl, se staví k
tomu konfliktu víceméně neutrálně, ale fakticky je pro Rusko podstatné, že se nepřidala do tábora těch zemí, které Rusko
jednoznačně odsoudili. Co je ale potřeba říct z pohledu Číny. Ten konflikt vlastně asi není nějakým velkým problémem, protože
ono tzn. zejména pokud se ten konflikt bude protahovat na Ukrajině, že USA zřejmě budou muset zůstat v Evropě, budou muset
alokovat více sil a více pozornosti do Evropy. Přitom Čína si dobře uvědomuje, že v posledních letech to byla oblast
jihovýchodní Asie, která zajímala USA prioritně, takže tohle to je docela, řekněme, pro Čínu výhodná situace, pokud ten konflikt
skutečně neeskaluje někam dál, kdy vlastně Čína se dostává do situace, kdy není tak moc na očích oproti tomu Rusku, a to jí
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strategicky může vyhovovat.

Roman FOJTA, moderátor 
Objevily informace, že Rusko požádalo Čínu o vojenskou pomoc, jak Rusko, tak Čína to popřeli. Nicméně Američané před tou
pomocí Čínu varovali, je to něco, na co Čína může slyšet, nebo naopak nějaký nátlak ze strany Spojených států spíš vyvolá to,
že Čína bude mít tendenci Rusku pomáhat?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já si myslím, že do určité míry na to Čína může slyšet. Na druhou stranu bych asi nepřeceňoval, asi bych nepřeceňoval ten tlak
Spojených států, protože zase z druhé strany Spojené státy si musí uvědomovat, že příliš velký tlak na Čínu v tenhleten
okamžik může být třeba i kontraproduktivní.

Roman FOJTA, moderátor 
Poněkud ve stínu Číny zůstává Indie, která nicméně invazi neodsoudila. Jak je ona důležitá pro Rusko. Teď nemyslím třeba z
hlediska vojenské pomoci, ale z hlediska toho, že je schopná nakupovat komodity, nakupovat ropu a tak dále.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Víme, že Čína teďka právě skupuje ruskou ropu na trzích, takže v tomhle tom je to významný hráč. Tady, řekněme, jednu věc,
že Indie má docela dlouhé vazby nebo dlouholeté vazby na Rusko, respektive Sovětský svaz. A velká část, velká část indické
pozemní techniky je z Ruska. Tzn. z pohledu Indie asi je tam i ten kalkul, že Rusko bude pořád potřeba jako nějaký zbrojní
partner. A otázku, jestli pro Indii dává tak velký smysl jednoznačně vystoupit proti Rusku.

Roman FOJTA, moderátor 
Já se obloukem vrátím k úvodu rozhovoru. Vy jste říkal, že možná týden, 10 dní, než se dostane ten konflikt, pokud se dostane,
do patové situace. Jak poznáme, že se opravdu ocitl v patové situace?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Tak myslím, že tam budou takové dvě věci. První věc reálně se zastaví postupy na zemi. A tzn. ty postupové rychlosti se fakt
zmenší na kilometry denně maximálně, a to jenom, a to spíš budeme vidět nějaké přelévání fronty z jednoho směru na druhý. A
druhá věc. Na satelitních snímcích uvidíme, jak se obě strany pečlivě začínají zakopávat.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká politický geograf Jan Kofroň. Moc vám děkuju za váš komentář. Hezký večer přeji.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Institut politologických studií, FSV  UK  
Děkuji.

Roman FOJTA, moderátor 
Jeden z největších ukrajinských symbolů - černomořský přístav Oděsa se zatím stále opevňuje před případným ruským útokem.
Historikům přitom tanou na mysli vzpomínky na rok 1941, kdy se město podobně upevňovalo před nacisty. Navzdory přípravám
na nejhorší řada Oděsanů, včetně starosty doufá, že historie se nebude opakovat.

redaktor 
Oděsa, severozápadně od Krymu. Na prahu druhé světové války to bylo vzkvétající město. Teď staví pytle s pískem mezi
pamětihodnosti a cestující v tramvajích.

Petr ZAVADIL, redaktor 
Záběry, které se 80 let poté opakují dost znepokojivých detailů. Ze zabarikádované opery se v posledních týdnech znovu stal
symbol města. V roce 1941 Oděsané s obavami vyhlíželi německé lodě. Dnes se stejnými obavami vyhlížejí lodě ruské, které
podle nich zřejmě čekají na povel k útoku.

Genadij TRUCHANOV, starosta Oděsy 
Přesto věřím, velmi silně věřím, a je to jakési niterné přesvědčení, že se to nestane.

Petr ZAVADIL, redaktor 
Starosta je přesvědčený, že útok nepřijde už, protože Oděsa je město, které milují i samotní Rusové. Přesto místní lidé
dobrovolně staví barikády na mořském břehu. Stejně jako je stavěli za druhé světové války. Tehdy nacisté Oděsu obléhali 73
dní než ji dobyli.

redaktor 
Jsme zpět v Oděse, kde se neodpočívá. Každá minuta je využita k tomu, aby se z ní stala pevnost.

Petr ZAVADIL, redaktor 
V tzv. perle Černomoří žije dnes asi 1 000 000 obyvatel. Někteří z nich spoléhají na to, že obrana města případný ruský útok
vydrží. Jiní hledají oporu právě historii.

Alexandra ŠIRTUTOVÁ, zpěvačka, obyvatelka Oděsy 
Během války proti fašismu tady působila civilní obrana. Žádní vojáci, ale civilisté z Oděsy. Proto jsme stateční a proto se
nebojíme.

Petr ZAVADIL, redaktor 
To potvrzuje i Dmitrij, který dobrovolně pomáhá zásobovat ukrajinské vojáky. Zpočátku se prý ruského útoku obával. Teď už
podle svých slov cítí jenom vztek.

Dmitrij, obyvatel Oděsy 
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Všichni teď dělají, co mohou, aby armáda mohla fungovat a aby vojáci na frontě dostali to, co potřebují.

Petr ZAVADIL, redaktor 
Strach Dmitrije přešel, protože jeho žena a dcera už jsou v bezpečí v Rumunsku, a že se o ně nemusí obávat. On sám zůstal v
Oděse, pro případ, že by se historie přece jenom měla opakovat. Petr Zavadil, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
V uprchlické vlně se do republiky vracejí i lidi s českým občanstvím, kteří na Ukrajině dlouhodobě žili. Například sládek z
Žitomiru s rodinou. Jeho příběh sleduje Česká televize od začátku invaze.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Nikdo se nechce příliš loučit a jet do nejistoty.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Když pronášel tato slova, byl s rodinou ještě na ukrajinském venkově. Odjezd byl tehdy až poslední možnost.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Samozřejmě chtěli bychom, pokud se ta situace vůbec horší strašným způsobem, já teď nedokážu říci, jak protože ona je taky
strašná.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Dojde na něj ale už o 3 dny později.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Stalo se to, že to začalo lítat přímo nad námi a začalo to bouchat nedaleko od nás. Máme dceru, a ten pud sebezáchovy prostě
funguje.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Že cesta nebude snadná se ukázalo ani ne po prvních 10 km. Tudi neprojely. Do Česka se dostávali 5 dní.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Odchází stres hodně pomalinku. My pořád spíme. Že vás to pořád tlumí a nemůžu. Nemůžu říct, že bychom si odpočali, protože
máme telefony. Vidíme, co se děje v Žitomiru, co se děje u nás doma.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Takhle skončila krátce po jejich odjezdu žitomirská základní škola. Teď už torzo budovy leží jen 9 minut chůze od jeho pivovaru.
Ten ti, kdo zůstali, využívají dál jako protiletecký kryt.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Díky tomu, že ta hospoda je velká, tak se tam vejde 160 do 200 lidí, takže všichni tam trávěj, jakmile to houkne, tak tam jdou.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Myšlenky na blízké rozeženou většinou jen na chvíli. Teď hlavně na úřadech.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Dlouho nevyžijeme, máme tam všechno. A všechno jsme tam nechali.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Tady třeba žádali o mimořádnou okamžitou pomoc. Brzy je čeká ještě hledání práce nebo zajištění školy pro dceru. Doufají ale,
že jen na přechodnou dobu. I když Daniel Váša z Poličky pochází, doma je po 14 letech už prý na Ukrajině. Denisa Kotková,
Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
A Daniel Váša teď hostem Devadesátky. Dobrý večer vám přeju.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Vy jste to popisoval v reportáži, co pro vás bylo poslední kapkou pro odchod z Ukrajiny. Jak rychle to rozhodnutí vzniklo, bylo to
hned, spontánně nebo jste o tom s manželkou nějakou dobu debatovali?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Rozhodnutí bylo okamžité, jakmile jsme slyšeli, že nad námi letí rakety, tak jsme sbalili okamžitě, co jsme měli pod rukou a
okamžitě jsme vyjeli cestu do Čech.

Roman FOJTA, moderátor 
Byli jste už nějak předbalení, nachystaní, že byste opravdu mohli odejít?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
My jsme byli připraveni, předbalení, ale v té situaci, kdy to je, kdy děláte to řešení, kdy zjistíte, že vám zbývá, řekněme, a nevíte
přesně, kolik minut a dvě půlhodiny, hodina, tak samozřejmě ne všechno si stihnete vzít s sebou, protože pak už to bylo o tom,
že jsme hodili tašky do auta, nastartovali a rychle odjeli.

Roman FOJTA, moderátor 
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Podle jakých kritérií, snad ta otázka opravdu nebude příliš neomalená, ale podle jakých kritérií jste se rozhodovali, co vzít, co
nechat, brali jste s sebou spíše vzpomínky nebo materiální věci. Zkuste nám, prosím.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Berete si dokumenty, peníze, které máte zrovna v kapse, bankovní karty a oblečení. Na nic víc nemáte čas.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak to celé probíhalo, myslím tím tu cestu. Zkuste nám ji popsat, prosím, od toho, co jste vyjeli z Žitomiru až po tom, co jste
přijeli do Poličky?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Tak my jsme vyjeli, my jsme vyjeli ze Žitomiru. My jsme měli jedinou volnou cestu na západ, protože v té době už na jihovýchod
jsou různé cesty, ale my jsme jeli na Lvov, kde to bylo svobodnější, na té cestě až do hranice evropské oblasti, tak to už nebyl
benzín, ale my jsme si ještě dvacátého čtvrtého ráno, když to začalo, tak jsem si stihl natankovat auto a to nám vydrželo
prakticky. Tzn. že my jsme až do hranice s lvovskou oblastí jeli pomalinku. Bylo hodně těch blockpostů těch míst, kde se
kontroluj. Na benzínkách už nemáte prakticky nic. Benzín tam nebyl, plyn tam nebyl, nafta nebyla, bylo vykoupeno a není to
nebylo ani doteď jak, to zásobovat. No, takže to jsme jeli hodně dlouho, jeli jsme prakticky okolo 12 hodin, a to je vzdálenost
300 km. No, a přijeli jsme potom na hranice lvovské oblasti, v té době to ještě bylo, to byla nejklidnější oblast prakticky, takže
tam byla ta hlavní hranice, to byla hranice jako mezi státy prakticky vybudovaná přímo na dálnici. Tam jsme prošli kontrolou,
tzn. dokumenty, veškeré věci, co máte s sebou, ukázat auto, neveze zbraně, nemáte nic, co by bylo nebezpečné. Projdete tou
hranicí, tou hranicí. To je několik blokpostů za sebou, pytle pískem, betonový bloky atd. a najednou jsme se v té době ocitli
úplně v jiném světě, protože lvovská oblast, jak jsem říkal, nebyla ještě tak zasažena. A projdete pár kilometrů, vidíte první
benzínku, a tam je, tam je všechno, na co jste si zvykli. Máte tam třeba párek v rohlíku, což je taková banalita, ale ono, pokud
není, jak jsme na to zvyklí, tak zjistíte, že třeba to chybá. Byl tam benzín, tak jsme si dotankovali ještě, no a projeli jsme Lvovem,
a jeli jsme na hranici, no a tam jsme zjistili, že tedy. My jsme jeli na ten Krakovec, což je největší přechod, jeho výhoda je, takže
tam je za Krakovcem, v Polsku už je dálnice. No a v té době samozřejmě byl velký problém, protože ujíždějí všichni, nejenom
my. To znamená, že tam byla fronta 20 km, a to je, to trvá 3 dny. Nám se ještě do auta, takže měli jsme to ještě dobrodružnější,
nicméně nakonec dohromady 5 dnů a byli jsme v Polsku a v šest hodin ráno jsme byli v Čechách. Na hranicích to bylo těžké,
protože naše výhoda, měli jsme auto, to znamená, že pokud popojíždíte 3 dny každých 5 minut metr, aspoň se můžete ohřát. A
strašný pohled byl na ty lidi, který přicházejí pěšky tu hranici, v té době jich tam bylo několik tisíce, nedokážu odhadnout, kolik.
A prakticky to byly jenom matky s dětmi, protože manželé šli do armády, bratři atd.. Nehledě na to, že Ukrajina nevypouští,
může od 18 do 60 let, v té době byl už vojenský stav a byla mobilizace, takže manželé odvezou rodinu ke hranicím a vracím se
zpátky, takže my jsme měli, ten pohled je otřesný, protože nemáme léto, je zima, je chladno, fouká vítr na té hranici, a ty ženy s
dětmi tam stojí dny a noci, pomalinku se hýbou, je to tam všechno organizován, ale jde to strašně pomalu, protože těch lidí v té
době, kdy my jsme jeli, to je prakticky týden, tak... Už je to o něco víc než týden, tak je to, je to strašný pohled. Všichni se snaží
pomáhat, jsou tam stany s teplem, s čajem atd., ale nemůžete najednou ohřát, řekněme, 5-6000 lidí, takže ta hranice, to byl
otřesný pohled, ale na polské straně pak už to šlo velice rychle, protože na polské straně už je připraveno všechno, jak to
pomalinku ten proud lidí jde, prověřuje se, ještě je tam problém v tom, že nikdo nemá pas. Nestihl si ho vzít s sebou, takže jsou
rodné listy u dětí. Samozřejmě na té polské hranici je potřeba všechny evidovat, takže ono dá, dá tou nějakou chvilku, aby
každého odbavili, no a na polské straně už byly autobusy, kde tam už potom ty uprchlíky lidi brali a autobusy je nakládaly a
odvážely teď na ty střediska, na ty střediska pro uprchlíky, takže asi tak ve zkratce to bylo. Nebylo to veselé, ale my jsme to
přežili, zaplať pánbůh, a jsme rádi, že jsme doma.

Roman FOJTA, moderátor 
Říkáte jsme doma. Jak složité to je pro vás po všech těch letech být zase zpátky, začínat od nuly v České republice. Jak složité
je to pro vaši manželku, pro vaši dceru?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Já si myslím, že pro dceru to bude asi méně složitější, my jsme se byli zapsat ve škole, ve škole se jí líbí. My si nemyslíme, že
budeme začínat znovu, protože my pořád věříme, že se ta situace zlepší a vrátíme se domů. Kdy je doma, rozumíte, já jsem
Čech, mám doma Poličku, ale po těch letech samozřejmě mám domov i na Ukrajině, mám tam polovinu své rodiny, takže dcera,
ve škole se jí líbí, zítra jde poprvé do školy, zapsali jsme se do školní jídelny. Malá už se do školy těší. No a my teďka zatím,
chodíme po těch úřadech, no a najdeme si práci, o to strach nemám, práce v Čechách je určitě. No a budeme těšit na to, že se
vrátíme ke své práci a ke svému domu a ke svým lidem na Ukrajinu až to skončí. Myslíme si a věříme tomu, že to nebude trvat
léta, a že to bude, že to bude kratší doba. Já bych řekl měsíc, dva, tři, protože když se to podaří, a skončí nám ta válka, tak
třeba pomáhat na Ukrajině, budeme stavět znovu tu Ukrajinu, a to si nemyslím já jen jako Čech, který může žít tady a nemá s
tím problém, ale 90 % těch Ukrajinců, kteří sem přijeli, to jsou ženy s dětmi, všichni, moje paní se, máme tady hodně známých,
kteří přijeli také, a všichni tam čekají na to, až se to odmákne a že se vrátí zpátky domů, protože mají tam, mají tam. Měli tam
někteří byty, někteří tam ještě mají byty, mají tam manžele, mají tam příbuzné, takže je to dočasná věc. Asi tak.

Roman FOJTA, moderátor 
Daniel Váša. Díky za vaše vzpomínání. Díky, že jste byl hostem dnešní devadesátky.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Děkuju, na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil v podvečer k poslancům izraelského parlamentu. Ruskou invazi přirovnal k
nacistickému plánu konečného řešení židovské otázky. Izraeli taky vyčetl, že Kyjevu zatím neposkytl zbraně ani neuvalil sankce
na Rusko.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Nemusím vám vysvětlovat, jak těsně jsou spojený dějiny Ukrajinců a Židů. V minulosti i jsou spojeny dnes. Dnes žijeme v
různých státech, v různých podmínkách, ale tu hrozbu máme stejnou. Totální úplné zničeni národů, kultury a dokonce i v našich
států. Říkám to, abyste se zamysleli všeho a tu vzpomněli si na 24. února na počátek invaze Ruska do Ukrajiny, 24. února,
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tento den, jenž vešel do dějin, jakožto tragédie pro Ukrajinu pro Židy, pro Evropu a pro /nesrozumitelné/. 24. února roku 20 byla
založena, 1920 byla založená Národně socialistická dělnická strana Německa. To je ta strana, kvůli které byly zničeny miliony
životů, a po dvou letech, 24. února, rovněž, po mnoha letech, byl na příkaz zahájen plnoformátovou válku a invazi ze stráně
Ruska do Ukrajiny. My jsme u nás své zemi. My se bráníme na svém území a využíváme podpory z Polska, Slovenska, Česka,
jiných zemí. Naši lidé teď žijí v mnoha jiných zemích světa. Oni hledají pomoc tak, jak kdysi jste ji hledali vy. Invaze do Ukrajiny
není po pouhou speciální operací, jak to podává Rusko, je to plnoformátová válka zaměřená na zničení naší země, našich dětí,
našich rodin, naší kultury, našich společenství a vůbec Ukrajinců. To všechno probíhá na účet veřejnosti, vidím, jak ruská
vojska to všechno ničí, to všechno mě opravňuje k tomu, abych porovnával vaše a naše dějiny, protože vždy šlo vám i o přežití
je poslechněte si, co říká Kreml. I ta terminologie je stejná, to je je přece tragédie, když nacistická strana přicházela do Evropy
a chtěla zničit všechny již a chtěla, aby po nás, ale po vás nic nezbylo, tak tomu říkali konečné řešení židovské otázky. No, jen
si to pamatujete, vy to nemůžete nikdy zapomenout, ale slyšte, co říkají v Moskvě, říkají rovněž konečné řešení, ale ve vztahu k
nám, k ukrajinské otázce. Jsem si jistý, že pociťujete bolest ve svých srdcích, po každém mém slově, protože velice dobře víte,
o čem mluvím, a možná vy mi vysvětlíte, proč tomu tak je, ukazuje, že pořád obracíme do mnoha zemí světa pro pomoc a
obracíme se i na na vás, a pomoc nepřichází. Co je to? To je lhostejnost, to je zavíráni očí, odpovězte si na to sami. Tu
odpověď nechám na vás. Mohl bych se dlouho ptát, proč nemůžeme dostat od vás zbraně, proč Izrael nezavedl přísné sankce
proti Rusku, proč netlačí na ruské podnikatele. My se můžeme ptát, ale odpovědět, musíte vy.

Petr ZAVADIL, redaktor 
Válka mění samotné Rusko. Cenzura se stupňuje a policie zatýká všechny, kteří invazi nesouhlasí, nebo ji odmítají označovat
za speciální operaci. A právě o těchto souvislostech teď budu mluvit s Ladislavem Kudrnou, nově zvoleným ředitelem Ústavu
pro studium totalitních režimů. Dobrý večer vám přeju.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Hezký večer vám i divákům.

Roman FOJTA, moderátor 
Z toho, co vidíme, jak moc se Rusko podle vás posunulo směrem k totalitnímu státu. A je možného ho už teď nazývat totalitním
státem?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Podle mého názoru se současné Rusko posouvá od autoritativního režimu k totalitnímu, třebaže nenaplňuje veškeré základní
znaky totalitarismu jako jsou zákazy cest do zahraničí, nebo uzavření hranic, ale jinak naplňuje jeho podstatné rysy,
pyramidové řízení státu. Vláda jednoho muže, neexistence svobodných voleb, neexistence nezávislých médií a neexistence
svobody projevu, jak jste před chvílí ukazovali, za protesty veřejnosti padají drakonické tresty.

Roman FOJTA, moderátor 
Takže pokud Rusko zakáže vjíždět občanů do zahraničí, už můžeme mluvit o totalitním státu?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Víte, pane redaktore, ty definice, co je nebo není totalitarismus se v průběhu dvacátého století měnily, ale podstatné to, v čem
ti lidé v Rusku musí žít. A já si myslím, že to, že tam tam nemáte existenci svobodných voleb, nemáte nezávislost médií a
nemůžete rozhodně projevit svůj názor, tak si myslím, že těm lidem v uvozovkách tím, co na tom záleží, jo, pořád se bavíme, o
menší skupině lidí, jak to vždycky v dějinách bývá. Ti, co aktivně protestují, a chtějí vyjádřit svůj odlišný názor, ať tito lidé, jsou
za skutečně obrovské osobní nasazení drakonicky trestány. Tam vidíme, jaký padají rozsudky za to, že kdokoliv protestuje vůči
současné politice prezidenta Putina.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak už jsem říkal, vy jste budoucím ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Můžeme čekat, že svou pozornost právě ve
zvýšené míře obrátíte s ohledem na to, co se děje, na Rusko?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Já bych neřekl, že obrátíme přímo na Rusko, ale sám o za sebe bych se chtěl zasadit o to, abysme to obrátili právě k tomu
fenoménu totalitarismu, o kterém jsme spolu mluvili. A rád bych tady podotkl, že kolegové, jako například Aran Radilek, či
Honza Dvořák, nebo špičkový ukrajinista David Svoboda na toto téma publikovali řadu vynikající studií či podnětných
monografii, které se třeba týkaly konkrétních osudů Čechoslováků v Bolevu. A já osobně bych se prosazoval právě za to,
abychom na ústavu otevřeli ten fenomén totalitarismu, který propukl dvacátého století a i dnes podstatným způsobem formuje
osudy milionů lidí po celém světě.

Roman FOJTA, moderátor 
Ano, pojďme k tomu praktickému dění. Česko je velmi nápomocné Ukrajině. Hraje v tom z nějaké míry roli i to, že jsme země,
která byla 2× obsazena, ani jednou nepovstala, nebránila se tak jako to dnes vidíme u Ukrajinců?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Bezpochyby naše role, stejně jako role Polska je naprosto mimořádná po všech stránkách. Já jsem osobně obrovsky hrdý na
našeho premiéra pana prof. Petra Fialu, jehož cestu do obklíčeného Kyjeva nepovažuji za prázdné gesto, ale skutečně
mimořádný státnický čin, který jednou vejde do učebnic dějepisu. A stejně tak jsem hrdý na pomoc naší vlády, stejně jako
občanů, která je jedním slovem /nesrozumitelné/ a zahrnuje takřka veškeré aspekty škály pomoci těžce zkoušenému
ukrajinskému národu. Já bych neřekl, že jsme se 2× vzdali bez boje. Ta kapitulace nám byla v podstatě vnucena, ale naši vojáci
ukázali, že když tu příležitost měli, tak se dokázali nejenom velice aktivně bránit, ale i bojovat za samostatnost naší vlasti.

Roman FOJTA, moderátor 
Vojáci ano, nicméně politické vedení jim to nedovolilo, čili neneseme si to s sebou a není i tohle důvodem, řekněme, našeho
nějakého obdivu vůči Ukrajincům, a právě té snahy pomoci?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
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Tak bezpochyby, pokud národ naší velikosti zažije v krátkém rozmezí 20 let takové katastrofy, jako byl Mnichov v září roku 1938
a později srpen roku 1968, tak to pochopitelně poznamená mentalitu národa. Já sám osobě se domnívám, že pokud by nás
Hitler v roce 1938 napadl stejně, jako dnes Putin napadl Ukrajinu, tak se budeme bránit stejně statečně.

Roman FOJTA, moderátor 
Počínání Vladimira Putina je dnes často přirovnáváno právě k Adolfu Hitlerovi. Naposledy dnes ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj při vystoupení před poslanci izraelského parlamentu srovnával konečné řešení židovské otázky, konečné řešení
ukrajinské otázky. Ta přirovnání, která dnes lítají v éteru, jsou podle vás v pořádku nebo někdy pokulhávají?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Tak víte, každé přirovnání svým způsobem pokulhává, ale zároveň nám nabízí komparace je a ta komparace s tím obdobím
září roku 1938 a březnem 2022 se nabízí. Podívejte, pokud by v září roku 1938 Západ aktivně zasáhl vůči Hitlerovi, tak ta válka
by byla krátká a jsem přesvědčen o tom, že německá generalita by provedla vůči Putinovi, pardon Hitlerovi puč. Situace v
březnu roku 2022 je naprosto odlišná, ale zase opět zde vidíme reminiscence, o kterých mluvil pan prezident Zelenskyj. Ta
aktivita, respektive pomoc Západu je naprosto nedostatečná. A je symbolické, že právě země, jako je Česká republika a
Polsko, se staly lídry Evropské unie, co se týče pomoci Ukrajině, a to nejenom s ohledem na materiální pomoc, ale i tu pomoc,
dejme tomu, v politické rovině a tu symbolickou, jako byla cesta pana premiéra Fialy do obklíčeného Kyjeva, takže zejména
Německo v současné válce působí jako brzda, zatímco Polsko a Česká republika vystupují velice aktivně.

Roman FOJTA, moderátor 
Čím si vysvětlujete to, že Německo působí jako brzda. Já jsem četl rozhovor s bývalým ministrem zahraničí Karlem
Schwarzenbergem, kde on říkal, že to je v podstatě německá politika posledních 200 let, kdy je bráno Rusko jako velmoc, se
kterou je lepší vycházet, bylo to přerušeno samozřejmě za druhé světové války, nicméně on říkal něco v tom smyslu, že poté
německá diplomacie tady na tuhle tradici navázala, je to opravdu tak, má to až takto hluboké kořeny?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Tak já bych úplně neviděl ty kořeny, až k bismarckovské politice devatenáctého století, ale pravda je, že je zde pozůstatek
Německa ostpolitik, ale je zde ten hlavní faktor, který teda pan Schwarzenberg nezmínil. Německo se v podstatě chová logicky,
když si uvědomíme, že je ze 70 a více procent závislé na dodávkách ruského plynu, za nějž nemá náhradu. A pokud by Rusové
skutečně zavřeli kohoutky, tak tady se nejedná pouze o vytápění německých domácností, ale fakticky celý německý průmysl je
závislý na dodávkách ruského plynu, takže pokud se Německo, klíčová velmoc Evropské unie, vzdá energetické soběstačnosti,
vypne své jaderné elektrárny, tak se jedná o skutečně fatální selhání jejich zahraniční politiky, kdy se v podstatě klíčová země
Evropské unie unie vydala všanc politice politice Moskvy.

Roman FOJTA, moderátor 
Souhlasíte s tvrzením české vlády, že se na Ukrajině bojuje za Evropu a že pokud by Putin dostal Ukrajinu, půjde dál?

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
A souhlasím s tím, že tyto reminiscence, že u Madridu se bojuje za Prahu, tak souhlasím s tím, že dnes skutečně se bojuje za
svět, který jsme tady znali po pádu Sovětského svazu. Bojuje se o to, jakou budoucnost bude mít Evropa, potažmo celý svět,
jakým způsobem se změní geopolitika. Vladimir Putin si bezpochyby kolíkuje nový prostor a skutečně záleží pouze na nás, kam
až ho necháme zajít. Já teda doufám, aspoň jsem pevně přesvědčen o tom, že ta červená hranice bude bude skutečně
znamenat, leží tam, kde leží státy NATO. My jsme se tady bavili o té pomoci Ukrajině. Srdce samozřejmě velí, abysme
Ukrajincům pomohli, jak nejlépe umíme, skutečně tam dodávali mohutnou zbrojní pomoc, dodávali léky, dejme tomu vytvořili
humanitární letecký most, ale zároveň hlava velí, abysme k tomu konfliktu přistupovali i s chaldnou racionalitou v rámci
reálpolitiky. Víte, bavili jsme se tady o září roku 1938. A já jsem řekl, že pokud by tehdy Západ na vstoupil do války s
nacistickým Německem, tak by to bylo rychlý konec Hitlera a jeho režimu, ale tady je podstatný rozdíl mezi zářím roku 1938 a
březnem roku 2022, je v tom, že Adolf Hitler oproti Vladimiru Putinovi nevlastnil mohutný jaderný arzenál. A pokud bysme
skutečně překročili ten pomyslný Rubikon, tak to řešení by byla katastrofa pro všechny strany, takže skutečně podporujme
Ukrajinu, jak můžeme, ale zároveň musíme počítat s tím, že proti nám stojí protivník jehož jaderný arzenál je zničující pro celý
stát.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká historik Ladislav Kudrna. Děkuju, že jste byl hostem Devadesátky, díky za vaše komentáře.

Ladislav KUDRNA, budoucí ředitel Ústavu pro studium totalitních řežimů 
Děkuju pozvání, hezký večer.

Roman FOJTA, moderátor 
I v uplynulém týdnu pokračovaly Rusové v masivním ostřelování ukrajinských měst. Lidé umírali v ulicích i domech napříč celou
zemí. Katastrofální situace panuje v jižním přístavu Mariupol, kde podle ukrajinských úřadů mělo být zničeno na 80 % všech
budov. Skrze humanitární konvoje se podařilo dostat do bezpečí několik desítek tisíc lidí. Nabízíme přehled toho
nejdůležitějšího za uplynulý pracovní týden.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Od člena ruského vedení vůbec poprvé zaznělo, že se dobyvačné válka nedaří tak, jak si Moskva naplánovala?

redaktor/citace: Viktor Zolotov, velitel Národní gardy Ruské federace 
Ano, řekl bych, že ne všechno jde tak rychle, jak bychom si přáli, ale jdeme k našemu cíli krok za krokem a vítězství bude naše.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Ruské výhrůžky ale zatím neplatí ani na Ukrajince v okupovaných městech, také 2 dny po únosu starosty okupanty se v centru
Melitopolu po sešly davy statečných demonstrantů.

Ze zle zkoušeného Mariupolu v těsné Ruskem obležení dokázalo odjet dalších 1300 lidí. Obětí je už přes 2400. Celkem se

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 332 / 338

http://www.newtonmedia.eu/


humanitárními koridory evakuovalo. Bezmála 130 000 Ukrajinců. Znepokojivé zprávy přicházejí s Rusy obsazené Záporožské
jaderné elektrárny. Podle ukrajinského personálu okupanti rozmístili v areálu velké množství dělostřelecké munice.

Roman FOJTA, moderátor 
V úterý překvapili celý svět. Premiéři Česka, Polska a Slovinska. Hned ráno vyrazili Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez
Janša přímo do Kyjeva. Do ostřelované metropole přijeli vyjádřit podporu Ukrajině. K bezprecedentním setkáním s prezidentem
Volodymyrem Zelenským došlo v pozdních hodinách.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Noční jednání na utajovaném místě. Na jedné straně stolu prezident země bránící se ruské agresi, na té druhé předsedové
vlád tří evropských států a jeden vicepremiér přijeli s jasným poselstvím. Stojíme za vámi.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
S takovými přáteli, s takovými zeměmi, sousedy a partnery je budeme schopni porazit. Nechci říkat koho, to všichni víme.

Mateusz MORAWIECKI, polský premiér 
Nikdy vás nenecháme o samotě. Budeme s vámi.

Janez JANŠA, slovinský premiér 
Bráníte i něco, čemu říkáme základní evropské hodnoty.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Dovolte mi říci: Sláva Ukrajině!

Roman FOJTA, moderátor 
Obrana základních demokratických hodnot převážila podle premiérů nad rizikem celé cesty. I v den návštěvy dopadaly na Kyjev
ruské střely. Starosta Kličko vyhlásil do čtvrtečního rána zákaz vycházení.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Jasný projektil na obloze. Po chvíli záblesk a mohutné výbuchy. Pořadí, kterému Kyjev bolestně přivyká noc co noc už skoro 3
týdny bojů. Ruské střely zničily další obytné budovy. I to začíná být smutnou nechtěnou tradicí. Požár v mnohapatrovém domě i
chaotická záchrana rezidentů. Rána se nedožili 4.

Andrij, hasič 
Je mi líto těch malinkých (dětí). Ze života ještě nic neměli. A život je pro ně teď toto. Co na to mám říct?

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
V tomto domě podle hasičů zázrakem všichni přežili. Kromě vlastních životů jim ale mnoho nezbylo. Jen za včerejší noc střely
zasáhly tři obytné budovy, jeden soukromý objekt i stanici metra.

Roman FOJTA, moderátor 
Každá nová zpráva přístavního města Mariupol se snoubí s lidskou tragédii utrpením a zkázou. Bohužel výjimkou nebyla ani
středa.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Trosky divadla v Mariupolu po ruském bombardování. Budova sloužila jako protiletecký kryt. Schovávat se tam měly stovky lidí.

Oleksij REZNIKOV, ukrajinský ministr obrany 
Přicházejí otřesné zprávy ze všech regionů. Nejvíc z Mariupolu, kde ruské jednotky páchají genocidu na ukrajinském národě.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Podle místních zdrojů strop krytu vydržel. 2 dny starý satelitní snímek ukazuje, že z obou stran výrazné budovy byly shora
viditelné nápisy děti, a to v ruštině. Uvnitř se měl skrývat 500 až 1200 lidí. Záběry z hodin před výbuchem ukazují chodby,
herecké šatny a další podzemní místnosti plné civilistů. Mohutnou budovu z roku 1960 si vybrali pro její silné stěny a sloupy,
které měly nabídnout lepší ochranu.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Ruské ostřelování pokračuje bez ustání. Počet mrtvých každým dnem skokově přibývá. Výjimkou nejsou děti. Přetížené
nemocnice se plní raněnými. Tu největší z nich obsadili ruští vojáci. Z areálu ostřelují okolí, tvrdí zástupce starosty.

Sergej ORLOV, zástupce starosty Mariupolu 
Ruská armáda drží pacienty a lékaře v té budově jako rukojmí.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
I Rusové ale počítají ztráty, a to i v nejvyšších řádech. Během posledních bojů na okraji města měl podle Ukrajinců padnout už
čtvrtý ruský generál.

Roman FOJTA, moderátor 
V nelidských podmínkách drží Rusové statisíce lidí. Bez proudu, plynu a pitné vody čelí denně intenzivnímu ostřelování. Podle
odhadů zemřelo v Mariupolu přes 2,5 tisíce civilistů. Číslo ale může být mnohem vyšší. Utéct z města je extrémně riskantní.
Humanitární koridor je pod stálou palbou ruských vojáků.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Na pitnou vodu se čeká ve frontách. Cesta z přístavního pekla zatím vede tudy, po souši v osobních automobilech do 200 km
vzdáleného Záporoží. I vozidla s civilisty ale Rusové ostřelují.
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Martin DORAZÍN, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, Záporoží 
Podařilo se to několika tisícům lidí. Říkali, že odjížděli za bombardování, za ostřelování. Na ulicích viděli mrtvé lidi, když
projížděli tím městem a já připomenu, že v těch autech je obvykle hodně dětí, protože ty se rodiče snaží vyvést nejdřív.

Roman FOJTA, moderátor 
Ve čtvrtek svitla naděje. Protiletecký kryt na místě vybombardovaného Mariu polského divadla měl podle ukrajinských úřadů
náletu odolat. Západní analytici poukazují na to, že ruský postup vázne. V některých případech přešla ukrajinská armáda do
protiútoku.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Ruská technika by tady měla vládnout, ale je v plamenech. Projížďka po runwayi dokazuje ukrajinský protiúder. Na letišti u
Chersonu, které invazní vojska ovládla jako jedno z prvních. Rusko podle expertů opouští moderní zbraně a stále častěji sahá
ke starším, méně přesným. Kreml dál tvrdí, že boje jdou podle plánu. Postup Ruska podle západních rozvědek vázne, závislost
na zpevněném povrchu, slabá logistika, morálka i souhra s letectvem. V očích znalců dost důvodů k hledání posil.

Roman FOJTA, moderátor 
Pátek potvrdil to, že Rusové začínají zaměřovat útoky na západ země. Jejich bomby dopadly na závod na letecké součástky u
lvovského letiště.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Rusové zasáhli i dosud relativně klidný západ země. Cílem se stalo letiště u Lvova. Město, které se stalo ústřední přestupní
stanicí Ukrajinců prchajících na západ, se chystá na další údery.

Maxym KOZICKYJ, lvovský hejtman 
Několik raket, které na nás vystřelili z Černého moře, se podařilo sestřelit. Čtyři zasáhly letecký opravárenský závod.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Ruský prezident Vladimir Putin zatím rozdmýchává imperiální plameny ruského nacionalismu. Na moskevské monstrakci
zopakoval své požadavky. Za prvé garanci, že Kyjev nevstoupí do NATO. S tím se přitom ukrajinský prezident Zelenskyj už
veřejně smířil. Vůbec nejproblematičtější jsou požadavky na demilitarizaci Ukrajiny a na uznání ruské okupace Donbasu a
anexe Krymu.

Dmytro KULEBA, ukrajinský ministr zahraničí 
Shodli jsme se, že se soustředíme na uspořádání přímého jednání prezidentů Ruska a Ukrajiny. Chápeme to tak, že po
ukončení této války je nutné mluvit přímo s prezidentem Putinem.

Roman FOJTA, moderátor 
V sobotu ukrajinská armáda u Mariupolu ztratila přístup k Azovskému moři, přesto se stále snaží odrážet ruský postup. Boje se
přesunuly do centra města.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Chci, aby mě teď všichni dobře poslouchali, hlavně v Moskvě: Je nejvyšší čas na setkání, přišel čas jednat. Přišel čas navrátit
Ukrajině územní celistvost a spravedlnost. Jinak budou ruské ztráty takové, že vám potrvá několik generací, než se zahojíte.

Roman FOJTA, moderátor 
A i dnes, dvacátý pátý den ruské invaze na Ukrajinu ostřelování pokračovalo. Exploze zněly po sestřelených raketách v Kyjevě.
Kritická zůstává situace na jihu země. Ve městě, které se stává symbolem ruské agrese v Mariupolu. Tamní úřady tvrdí, že
okupační vojska násilně deportovala do Ruska několik tisíc obyvatel. Podle mariupolské radnice bombardovaly ruské jednotky
také uměleckou školu, kde se skrývalo 400 lidí.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Už víc než 14 tisíc vašich (ruských) vojáků bylo zabito. To je 14 tisíc matek, 14 tisíc otců. Jsou to ženy, děti, příbuzní a přátelé.
A vy si toho nevšímáte?

Roman FOJTA, moderátor 
Po celou dobu pokrývá zprávy z hlavního města Kyjeva, který ostřelují Rusové, štáb České televize. K Václavu Černohorskému
a kameramanu Pavlu Němečkovi se v úterý přidal Michal Kubal s kameramanem Vojtěchem Hönigem.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
To, co vidíte za mnou, je devítipodlažní budova na severním okraji Kyjeva zhruba 8 km od centra, která dnes brzo nad ránem
byla terčem, respektive a dostala zásah projektilem vypáleným z ruské strany. Potemnělým, vyprázdněným Kyjevem jdeme na
setkání prezidenta Zelenského s premiérem Fialou a jeho protějšky z Polska a Slovenska. Až sem k prezidentskému paláci v
Kyjevě doléhá dunění dělostřelby z bojišť. Můžete jmenovat jedinou věc, částku, zbraň druh sankcí, kterou jste dnes na setkání
s vašimi ukrajinskými kolegy Ukrajině přislíbili?

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Některé věci, které jsme tady diskutovali, diskutovali jsme je velmi konkrétně, není možné úplně sdělovat veřejně.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Delegace se pozdě večer vydaly na cestu zpět. Stejně jako po nich novináři opevněnými a prázdnými ulicemi ostřelované
metropole.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Tady vidíme protitankové ježky, československý vynález z doby ze třicátých let. Vidíme tady připravené palpostoje, vidíme tady
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blokády.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Budou teďka /nesrozumitelné/ jako tu část nevybuchlý munice, kvůli tomu nás tam nepouští.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Pojďme se podívat na to, kam vlastně ta raketa dopadla. Tady vidíme, že to je takové klasické předměstí, klasické sídliště,
které leží na předměstích Kyjeva.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Zkusíme překřičet protileteckou sirénu, která se tady zhruba před dvěma minutami rozezněla.

Michal KUBAL, zpravodaj ČT 
Ten obraz té zkázy je mnohem horší, pokud bychom měli šanci postoupit o několik desítek metrů dál.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT, Kyjev 
Mějte se.

Roman FOJTA, moderátor 
Ministr financí Zbyněk Stanjura nepředpokládá, že by návrh Polska na úplný zákaz obchodování unie s Ruskem našel v rámci
sedmadvacítky podporu. V Otázkách Václava Moravce označil návrh za nerealistický. Sám by volil spíš cestu odstřižení všech
ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki včera uvedl, že by
Evropa měla co nejdříve zařadit obchodní blokádu v balíku sankcí.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/ 
Myslím, že to bude velmi komplikovaná debata příští týden, protože je další Evropská rada, ale z toho, co jsem slyšel od svých
kolegů, ministryň a ministrů financí jiných zemí, tak si myslím, že to nezíská tu podporu.

Roman FOJTA, moderátor 
Dosavadní 4 balíčky sankcí uvalených na Rusko kvůli rozpoutání války na Ukrajině jsou podle guvernéra České národní banky
efektivní. Jiří Rusnok řekl, že Ruskou federaci postihy ekonomicky odepsaly nejméně na jednu generaci. Hovoří o drastickém
poškození. Další balíček unijních sankcí se připravuje.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/ 
Abychom uzavřeli evropské přístavy pro ruské lodě, abychom prohloubili ty sektorové sankce a abychom izolovali Rusko ve
všech mezinárodních organizací, že v mnoha ještě dodneška působí. To si myslím, že je cesta, která by mohla mít šanci.

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB, bývalý premiér a ministr financí 
Sankce bohužel nezmění poměr sil v letadlech a v tancích, ale z hlediska ruské ekonomiky v podstatě 24. únorem podle mého
názoru se svět dramaticky změnil. Až se budou psát učebnice o dějinách počátku tohoto století, tak myslím, že toto datum tam
určitě bude velmi viditelné.

Roman FOJTA, moderátor 
A o ekonomických dopadech války na Ukrajině teď budu mluvit s Richardem Hindlsem, ekonomem, bývalým členem Národní
rozpočtové rady a také emeritním rektorem vysoké školy ekonomické, dobrý večer i vám.

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Ta první otázka bude úplně obecná, jaké zatím sledujeme dopady války na Ukrajině? A teď mám na mysli samotnou Ukrajinu,
Rusko zasažené sankcemi, Evropu a možná zbytek světa?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Já myslím, že ty důsledky nebo ty důsledky toho, co se děje, jsou poměrně velmi citelné, tak Ukrajinu jsme viděli před malou
chvilkou, prakticky rozvrácené budovy, ochromený život. Miliony, už v tuhle chvíli miliony uprchlíků. To je situace, ze které se
bude Ukrajina dostávat jenom velmi dlouho a také velmi těžko. Pokud jde o Evropu a o zbytek světa, tak pochopitelně ty
dopady nejsou válečné, jsou nepřímé, ale velmi ovlivní prakticky každodenní život a ještě více bych řekl, že vyvolávají obavy o
to, jaká další eskalace v tom ekonomickém životě může přijít. Zejména bych řekl, že jsou příznakem toho, že jsou velmi
proměnlivé ty situace, kolísají národní měny, kolísají ceny energií a podobně, jsou velmi nestabilní. No, a pokud jde o Rusko
samotné, tak já si myslím, že samo Rusko je poměrně velice citelně zasaženo, především prosté obyvatelstvo, a otázka je, do
jaké míry tohle bude mít a kdy to bude mít dopad na ruský establishment, který o tom všem rozhoduje.

Roman FOJTA, moderátor 
Kdy se ty sankce, pokud bereme ty, které už byly uvaleny, naplno podle vás projeví? Jak to poznáme, že už se naplno
projevily?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Já myslím, že už se projevily, protože už čteme o tom, že Rusové mají problémy se zásobováním, že mají určitá omezení v
bankách, omezení nakládání s hotovostí, nemohou prakticky volně, tak jako my ostatní nemohou prakticky volně podnikat,
nemohou podnikat mimo teritorium Ruska. Druhá věc je, nakolik je národní hospodářství a finanční systém Ruska odolný tak,
aby mohl splácet své dluhopisy. Už něco málo minulý týden nebo tento týden splatilo. Myslím, že další splátka ho čeká někdy
kolem 6. nebo 8. dubna. Tak zasažen nepochybně je, ale myslím si, že postupem času bude narůstat ta otázka, do jaké míry
ten tlak na Rusko ovlivní uvažování jeho establishmentu.
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Roman FOJTA, moderátor 
Čekáte, že na tu další splátku Rusko bude mít? A co by se stalo, pokud by nemělo?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Já si myslím, že v tuhletu chvíli NA NI ještě mít bude, ale pokud by neměl, tak prakticky přichází bankrot, tam žádné jiné řešení
není.

Roman FOJTA, moderátor 
Promiňte, to je technický terminus technicus, nebo to má i nějaké praktické dopady?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
To má praktické dopady v tom, že vlastně v tu chvíli Rusko přestává být, bych řekl mezinárodně uznávanou ekonomikou, není
schopno dostát prakticky žádným svým závazkům. Velmi obtížně bude zajišťovat všechny ostatní činnosti, které jsou uvnitř i té
země, a pokud se podíváme třeba na ratingová hodnocení, jak přicházejí postupně od těch významných agentur, tak vlastně
Rusko už se dneska, což je takový předstupeň, dostalo do neinvestičního pásma, tzn. je tam jakýsi vztyčený prst, aby se v
Rusku nepodnikalo. Ono to ani technicky moc nejde.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud by nastalo to, co jste popsal, znamenalo by to, že Vladimirovi Putinovi dojdou peníze na válku?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
To si myslím, že tak úplně ne, protože on má poměrně velké rezervy, on disponuje obrovským množstvím dolarů a obrovským
množstvím dalších měn. Samozřejmě také není ta situace postavena tak, že bych v tuhletu chvíli neměl další přísun peněz.
Také v těch posledních minutách v těch ukázkách jsme viděli, že Evropa není jednotná, že tam budou určitě velmi indiferentní
postoje, takže s tímhle určitě ruská generalita i ruská politika počítá, a nemyslím si, že by je to vedlo zatím v téhle etapě do
situace, kdy by nemělo na to vést válku. Jiná věc je, nakolik ho třeba, to si myslím, že se o tom málo hovoří, nakolik ho všechny
tyhlety kroky mohou postihnout technologicky. Dneska válka je především technologická záležitost, Rusko není žádnou
technologickou velmocí, není vlastníkem těch nejšpičkovějších technologií, a pokud je má, jsou v armádě, ale pokud tady ztratí
přísun, možnost třeba náhradních dílů nebo některých dalších softwarových prvků, to si myslím, že ho ohrozit můž.

Roman FOJTA, moderátor 
Dobře, ale to se bavíme o nějakém dlouhodobějším horizontu, nebo možná střednědobém. Já jsem měl na mysli teď, jestli
opravdu ty sankce můžou ukončit nebo velmi výrazně přispět k ukončení té současné války.

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Za normálních okolností by tomu asi tak bylo, že by se začalo jednat a že by byla nějaká snaha se z toho prostě dostat ven.
Otázka je, jak uvažuje ruské vedení, to v tuhle chvíli vůbec nejsem schopen odhadnout.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak moc může Rusku pomoci Čína nebo třeba Indie při změkčování dopadu sankcí?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Role Číny je v tomhletom světě v současné době velmi zajímavá. Čína vlastně jako kdyby trošku vyčkává, Rusko možná
částečně spoléhá na to, že bude mít určité vazby s Čínou, že si zachová, protože není pro ruskou uzavřen celý svět. Rusko je
dneska ekonomikou, už to není ekonomická velmoc. Je to země, která má jenom 150 000 000 obyvatel, 10× méně než Čína. Je
jadernou velmocí, je vojenskou velmocí, ale ekonomickou velmocí není. Je to silný stát, ale ekonomická velmoc to není. A
pokud jde o Čínu, tak ta naopak stoupá na tom žebříčku. nahoru, se někde udává, že dokonce v absolutním objemu výkonu
ekonomiky už předstihla Spojené státy. Byť v přepočtu hlavu, je to daleko jiná pozice a Čína, si myslím, že velmi šikovně
lavíruje v téhle situaci, protože ona v podstatě chce proniknout nebo už pronikla do velkého světa ekonomiky a na tomhle
možná vydělá.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak velkým problémem je válka na Ukrajině pro potravinovou bezpečnost některých států, některých regionů?

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Velká, protože Ukrajina je velmi výrazným dodavatelem především do zemí Blízkého a Středního východu a do některých
afrických zemí. A víme dobře, že už sama o sobě prostá neúroda třeba může přivést určitou destabilizaci do těchto zemí.
Ukrajina asi nebude schopna dostát svým závazkům, což bude mít samozřejmě přímý dopad na ty země, ve kterých to obilí
bude chybět. A pokud se týká o trh s oblým a s obilovinami jako takovými celkově, tak samozřejmě to povede k jejich zvýšení,
protože i ostatní svět bude muset nějakým způsobem saturovat ty oblasti, ve kterých obilí chybí, povede to ke zvýšení cen a
zasáhne to pravděpodobně i, řekněme, ceny potravin, řekněme, nevím, jestli v celém světě, ale ve většině zemí světa.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud vezmeme ještě možné dopady na Česko, guvernér Rusnok dnes mluvil o tom, že budeme rádi na konci roku za černou
nulu, čeká inflaci kolem 13–14 procent, do jaké míry to souzní s vašimi odhady a očekáváním.

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
Já ty odhady nemám. Já jsem velmi opatrný v těch odhadech, protože co je podle mě klíčovou věcí, je další vývoj situace nebo
eskalace nebo deeskalace konfliktu na Ukrajině. Pokud by trval dlouhou dobu, tak si myslím, že to tak bude, anebo to může být
i horší. Pokud by, řekněme, se podařilo nějakými jednáními nebo nějakou dohodou tu věc zpomalit a později i zastavit, tak je
otázkou, nakolik by se ekonomika dokázala do konce roku zotavit. My jsme zažili podobný pád při covidu. Ten pád byl velmi
dramatický a také na počátku covidu, což bylo touhle dobou před dvouma rokama, se říkalo, že ekonomika zpomalí někam k
jednomu procentu. Všichni víme, jak to dopadlo. Já jsem teda velmi zdrženlivý a řekl bych, že to celé závisí jen na vývoji toho
konfliktu.
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Roman FOJTA, moderátor 
Já se zeptám, možná ještě na jednu obecnější věc, když jste zmínil ten covid, v podstatě jsme byli svědky narušení
dodavatelských řetězců. Teď v podstatě sledujeme totéž v souvislosti s válkou na Ukrajině. Může to přispět, řekněme, k
odklonu od globalizace a k většímu ochranářství, k větší vlastně snaze o soběstačnost jednotlivých státech.

Richard HINDLS, ekonom, bývalý člen rozpočtové rady, emeritní profesor VŠE 
To si myslím, že je předčasné ještě tuhle chvíli uvažovat. Ta válka, byť je strašná, trvá teprve měsíc a doufejme, že to nebude
tak dlouho trvat. Ve skutečnosti ona jenom přikydala. Ekonomika už v letech 18, 19, 20 začínala trošku se blížit k recesi. Potom
přišel covid, ten tu recesi skutečně přivedl, došlo k narušení řetězců, narušení dodavatelských vztahů, technologií a podobně.
To se teď přikrylo, ale nezapomeňme na to, že ta ekonomika jede dál a tyhle věci tam trvají, takže pokud ten konflikt bude trvat
dlouho, a doufejme, že ne, tak samozřejmě bude jenom násobit ty všechny problémy, které už byly před rokem 2020 nebo před
nástupem covidu. Že by to natolik zase narušilo globalizaci, si nemyslím. Možná, že v jistém ohledu ji to může i posílit, protože
země se budou muset připravit na to, že ta ekonomika byla křehká, je křehká a ty poslední dvě šílené události, tzn. covid a
Ukrajina, nám ukázaly, jak jsme zranitelní.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká ekonom Richard Hindls. Děkuji, že jste přišel. Díky za vaše odpovědi. Hezký večer.

Richard HINDL, emeritní rektor VŠE 
Pěkný večer.
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Válka na východě je příkladem klasického konfliktu s masivním nasazením dělostřelectva, ale i ukázkou moderních technologií.

Díky sociálním sítím a práci médií lze tvář válečného konfliktu na Ukrajině pozorovat v reálném čase téměř ve všech částech
planety. Celý svět se tak učí rozumět pojmům, jako jsou drony Bayraktar či termobarické zbraně, učí se na mapě nacházet
raketami decimovaný Charkov nebo Mariupol a je svědkem emotivních momentů loučení mužů s rodinami prchajícími do
bezpečí.
Zatímco ženy s dětmi čeká dlouhá cesta na západ, muži zůstávají, aby bránili svou vlast ve válce. Ta je podle Jana Kofroně z
Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ukázkovým příkladem klasické konvenční války se
vším, co k ní patří, tedy masivním nasazením dělostřelectva i pozemních jednotek.
Podle Kofroňových slov můžeme způsob vedení války na Ukrajině přirovnat k válce o Náhorní Karabach mezi Ázerbájdžánem a
Arménií z roku 2020. Zároveň ale připomíná, že Charkov byl svědkem konvenčního způsobu vedení boje například i v době
druhé světové války. Dnes však mají obě znesvářené strany podstatně vyšší palebnou sílu, ale naopak podstatně méně vojáků
než tehdy.
Boje se odehrávají na velkém území, což je jeden z důvodů, proč některé záběry přicházející přímo z fronty mohou působit
chaoticky. „Ukrajina má přibližně 600 tisíc kilometrů čtverečních, z nichž se tedy bojuje jen na určité části, ale přesto se jedná o
téměř celou východní hranici. Ona chaotičnost jde tedy do jisté míry připsat právě tomu. A svou roli samozřejmě hraje i ten fakt,
že Rusové do toho šli od začátku s nepromyšleným plánem a organizačně se jim to začalo rozsypávat, což nakonec skončilo
divokými výpady jednotlivých rot a podobně,“ vysvětluje Kofroň.
Videa, která se dostávají na internet, navíc podle něj ukazují pouze výsek z bojů, jsou pořizována v oblastech, kde jsou střety
mírnější, a nejsou tedy zcela reprezentativní. „Na místě, které odstřeluje dělostřelectvo, nebude nikdo nic natáčet,“ říká Kofroň.
O tom, že jsou operace ukrajinské armády koordinované a efektivní, svědčí velmi pomalý postup ruských vojsk. Z této efektivity
lze usuzovat, že je ukrajinská armáda prozatím konzistentní a ostrých střetů se s největší pravděpodobností účastní výhradně
vycvičení vojáci. Jejich počty navíc může Ukrajina doplňovat z několika vrstev záloh, kde odvedenci z řad civilistů ve věku 18 až
60 let přicházejí na řadu až jako poslední.
„Myslím, že ukrajinská armáda nemá tendenci tyto muže posílat někam na frontu. Tihle lidé budou mít minimální schopnosti a
nelze od nich moc očekávat. Nicméně roli zde hraje morální aspekt, kdy mají pocit, že přispívají a něco dělají. Většina
kontrolních stanovišť v Kyjevě je hlídána právě těmito lidmi, kteří nikdy nebyli na vojně, drží zbraň poprvé v životě a jejich
zkušenosti jsou minimální,“ popisuje Kofroň úlohu odvedených mužů, kteří slouží třeba i jako pořádková policie.
Po jejich odvedení se jim totiž dostává jen minimálního výcviku, kde se podle Jana Kofroně naučí tak nanejvýše to, jak se
nezastřelit a ošetřit zraněného kamaráda. Nasazení osob s minimálními zkušenostmi by proto mohlo být pro ukrajinskou stranu
spíše kontraproduktivní.
Technologie vedení bojů totiž pokročila, a přestože se jedná o konvenční způsob boje, válečná linie rozhodně není jen o
střílení z pušek a házení granátů. V této válce se představují ty nejmodernější zbraňové systémy, a to jak na ruské, tak i
ukrajinské straně. A k jejich ovládání je zapotřebí víc než jen několikadenní válečný rychlokurz.
Drony Bayraktar
Mezi nejskloňovanější zbraňové systémy tohoto konfliktu patří drony Bayraktar TB2, sloužící na straně Ukrajiny. Drony se staly
běžnou součástí bojů, v tomto případě však nemluvíme o kompaktních kvadrokoptérách, ale o bezpilotním letounu měřícím na
délku 6,5 metru s rozpětím křídel 12 metrů.
Byť se díky těmto rozměrům jedná o pořádný kus železa, stále je natolik malý a rychlý, aby dokázal uniknout pozornosti
nepřátelských radarů. Dokáže se tak dostat do blízkosti nepřítele a zahájit útočnou operaci. Díky nosnosti 150 kilogramů je
schopen nést dostatečný arsenál pro likvidaci cíle. Jedná se například o pumy MAM, které jsou na cíl naváděny pomocí GPS či
laseru.
Bayraktar, jehož cenovka přesahuje 100 milionů korun, však funguje i jako taktická zbraň, která je schopna cíl pouze
lokalizovat, označit a jeho likvidaci dále přenechat například dělostřelectvu. Takové zaměření je přitom dron schopen provést
na velkou vzdálenost, stejně jako likvidaci cíle. Jak uvádí ČT24 , s použitím satelitu je schopen zasáhnout cíl vzdálený až 14
kilometrů, v případě navádění laserem je to přibližně osm kilometrů.
Dron je plně autonomní a ve vzduchu je schopen operovat až 24 hodin. Dle údajů Armádních novin měli mít Ukrajinci ve svém
arzenálu dvacet kusů těchto plně autonomních dronů a objednávky na další. Jaké je jejich číslo po třech týdnech války, ovšem
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není známo.
Střely Javelin, NLAW a Stinger
Další často skloňovanou technologií jsou takové zbraňové systémy, které umožní jednomu muži vyřadit z provozu klidně i celý
tank či helikoptéru. To umí například voják vybavený protitankovou řízenou střelou Javelin.
Přes 20 kilogramů těžký set obsahující odpalovací zařízení a samotnou raketu je bez větších problémů schopen zlikvidovat
ruské tanky T-72. Na ně pouze stačí zamířit infračerveným hledačem a následně raketu aktivovat. Raketa útočí shora, kde má
tank slabší pancéřování. K průniku jeho pláště slouží takzvaná tandemová hlavice, jejíž první výbuch vyřazuje reaktivní
pancéřování a druhý se stará o likvidaci samotného stroje.
Střela je schopna samostatného navádění na cíl vzdálený až čtyři kilometry a odpalovací zařízení lze využívat opakovaně.
Obsluhu běžně tvoří dva vojáci, kteří se povětšinou z místa odpalu rychle přemísťují, byť jim způsob navádění rakety propůjčuje
výhodu velmi těžkého určení místa, odkud byl útok veden.
Foto: WikiImages /Pixabay
Moment odpalu naváděné střely Javelin
Menší a levnější alternativou amerických Javelinů je NLAW. Zatímco jeden systém Javelin vychází přibližně na čtyři miliony
korun, cena britsko-švédského NLAW představuje přibližně jednu čtvrtinu této částky. Jedná se však o zbraň na jedno použití.
Podobně jako u Javelinu i v případě NLAW stačí pouze zaměřit cíl a následně odpálit raketu, která se o jeho likvidaci již postará
sama. Liší se ovšem svým dosahem, který je u této zbraně maximálně 800 metrů. Odlišný je i způsob likvidace cíle, který
probíhá prostřednictvím tandemové nálože dopravované raketou nad cíl, kde je odpálen.
Třetí systém nesoucí název Stinger není na rozdíl od předchozích dvou určený k likvidaci pozemních cílů, ale je nasazován při
útoku na vzdušnou techniku. Hmotnost této zbraně je 14,3 kilogramu a je určena k likvidaci většiny vzdušných cílů pohybujících
se v nízkých letových výškách. Odpálená raketa je schopna zasáhnout cíl vzdálený až osm kilometrů, přičemž hodnota jednoho
kusu Stingeru vychází přibližně na milion korun.
Zbraně za hranicí humanity
Silným arsenálem však disponuje i ruská strana. Vůbec největším strašákem této války se stalo použití takzvaných
termobarických zbraní. O jejich nasazení na Ukrajině se spekulovalo v podstatě od zahájení války, později byly tyto domněnky
potvrzeny
Důvodem, proč se celý svět nad jejich použitím pohoršuje, je fakt, že se jedná o jedny z nejúčinnějších zbraní hned po
atomových bombách. Jejich fungování se opírá o dvojí výbuch. Během prvního dochází k rozptýlení hořlavých částeček do
okolí. Tyto částečky se promísí s kyslíkem, a vzniká tak aerosol, který proniká do míst, kde se před běžnými explozemi ukrývá
nepřítel či civilista.
V druhé fázi výbuchu dojde k zapálení této směsi, což vyvolá tlakovou vlnu, žár, a díky spálení vzduchu vzniká také podtlak.
Dohromady se jedná o naprosto devastující efekt, který je násobně účinnější než klasická exploze. Její použití způsobuje
narušení statiky objektů a také vysátí vzduchu z epicentra výbuchu.
Extrémně destruktivní je také nasazení kazetových bomb, tedy menších výbušnin uložených v jednom pouzdře. Ty jsou pomocí
letounů či raket dopravovány nad vytyčený cíl a následně je na něj obsah kazety uvolněn. Menší bomby způsobují destrukci
velkého prostoru. V roce 2008 došlo v Dublinu ze strany 108 signatářů k zřeknutí se využívání kazetové munice. Mezi
podepsanými byla i Česká republika. Spojené státy, Čínu ani Rusko mezi nimi však nenajdeme.
Po objevení zpráv, že by se na Ukrajině měly využívat i kazetové bomby, a dokonce i zbraně chemické, ještě více zesílily hlasy
upozorňující na porušování Ženevských úmluv, vzniklých za účelem ochrany bezpečí civilistů ve válečném konfliktu. Podle Jana
Kofroně je ovšem nutné tuto skutečnost vyšetřit: „V praxi lze použít téměř cokoliv, jsou ovšem omezení na to, kde to lze použít.
Mělo by platit, že se tyto zbraně nebudou používat tam, kde je aglomerace a zvýšený výskyt civilistů, pro něž je šance dopad
přežít extrémně malá. Termobarické zbraně dovedou například zdecimovat celou ulici.“
Foto: Wikimedia
Dron Bayraktar, v překladu Vlajkonoš
Pro usvědčení Ruska z porušování Ženevských úmluv je tak dle Kofroně nutné nejdříve dokázat, že k tomuto porušení
skutečně došlo a že se nejednalo o náhodu, byť takových náhod je až podezřele hodně. Jak ovšem sám připouští, pokud by
porušování úmluv bylo skutečně potvrzeno, v momentě, kdy odpovědnou osobu nevydá sama ruská armáda, je šance na její
potrestání velmi malá.
Závěry navíc nebudou dříve, než nastane konec válečného konfliktu. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu sice již vynesl
rozhodnutí, na základě kterého musí ruská armáda pozastavit použití vojenské síly na ukrajinském území, kdy tento okamžik
nastane, je ovšem velmi těžké odhadovat. „Rusy tlačí čas. To, čeho chtěli dosáhnout na politické úrovni, tedy instalovat na
Ukrajině novou vládu, se jim nepodařilo. Ukrajinci jsou proti nim. Takže je tu určitá naděje, že se do dvou až tří týdnů obě strany
dohodnou na nějakém, pro Ukrajinu samozřejmě velmi bolestivém kompromisu,“ odhaduje Kofroň.
Ony bolestné kompromisy by dle jeho mínění měly mít podobu uznání anexe Krymu a vzdání se myšlenky vstupu do NATO.
Dále je ve hře možná teritoriální ztráta Luhanské a Doněcké oblasti a ve hře je i požadavek na demilitarizaci Ukrajiny. „A to asi
nikdo z Ukrajinců nebude chtít akceptovat,“ uzavírá Kofroň.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 338 / 338

http://www.newtonmedia.eu/

